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Η ακετυλίωση των ιστονών είναι ένας αρκετά μελετημένος μηχανισμός 
μεταγραφικής ενεργοποίησης. Αναστολείς των απακετυλασών των ιστονών έχουν 
χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς όπως είναι η αναστολή του κυτταρικού 
κύκλου. Στην προκειμένη μελέτη, εξετάζεται ο ρόλος της τριχοστατίνης Α (TSA) 
στην επαγωγή των γονιδίων ΚΣΙ τάξης ΙΙ απουσία του κυρίου ρυθμιστή τους, του 
CIITA. Μελέτη του συνόλου των μεταβαλλόμενων γονιδίων από TSA δείχνει ότι 
αυτά ανήκουν σε πολλές διαφορετικές λειτουργικές ομάδες. Οι κυριότερες ομάδες 
είναι αυτή των ιστονών και των τάξης ΙΙ. Και οι δυο ομάδες συνεντοπίζονται στο 
γονιδίωμα στη θέση 6p21.3 δίνοντας μια περιοχή υψηλής μεταγραφικής ενεργότητας 
έπειτα από αναστολή της απακετυλίωσης. Εξετάζεται ο μοριακός μηχανισμός και τα 
γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στον υποκινητή-μοντέλο των τάξης II, τον υποκινητή 
του DRA. Παρατηρείται ότι η απόκρισή του είναι κυτταροειδική και αφορά 
υπερακετυλίωση και μείωση των μεθυλιώσεων στην ευρύτερη περιοχή. Δείχνεται για 
πρώτη φορά η αλληλεπίδραση του ενισχυοσώματος τάξης ΙΙ με HDACs η οποία του 
προσδίδει ενεργό ρόλο, πέρα από τη στρατολόγηση CIITA, στην αρνητική ρύθμιση 
των τάξης ΙΙ. 

 
 
 
Abstract 
Histone acetylation is a well studied mechanism that leads to transcriptional 

activation. Histone deacetylase inhibitors have been used for several purposes such as 
cell cycle inhibition. In this report, the role of trichostatin A (TSA) is studied in the 
transcriptional induction of MHC class II molecules in the absence of their master 
regulator, CIITA. The genes that respond to TSA belong to diverse functional groups. 
Two major groups of induced genes are the histones and the MHC class II genes. 
They are co-localized on chromosome 6p21.3 forming a region of high transcriptional 
activity upon inhibition of deacetylation. The molecular mechanisms and the events 
that take place on the promoter of DRA gene were studied. The response of the MHC 
class II promoter to TSA is cell-type specific and involves hyperacetylation and 
reduction of histone methylation in the vicinity of the promoter. For the first time it is 
shown that HDACs associate with enhanceosome factors providing it with an active 
role, beyond CIITA recruitment, in class II negative regulation. 
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ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (ΚΣΙ Η MHC) 
 
Το κύριο σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας είναι ένα σύμπλεγμα γονιδίων που 

βρίσκεται στο μικρό βραχίονα του χρωμοσώματος 6, στην περιοχή 6p21 καλύπτοντας 
μια περιοχή περίπου 3,6Mb. Αρχικά ανακαλύφθηκε καθώς στο γενετικό αυτό τόπο 
χαρτογραφήθηκαν τα γονίδια που ήλεγχαν την επιτυχία ή αποτυχία των 
μεταμοσχεύσεων. Κάποια μοσχεύματα χαρακτηρίζονται «συμβατά» με έναν 
αποδέκτη ή όχι ανάλογα με τα αλληλόμορφα αυτών των γονιδίων που βρίσκονται και 
στα δυο ομόλογα χρωμοσώματα.(απλότυπος) (Bona and Bonilla, 1996). Στην περιοχή 
του ΚΣΙ έχουν χαρτογραφηθεί επιπλέον πάνω από 100 ασθένειες, με τις περισσότερες 
να είναι αυτοάνοσες (Mungall et al., 2003). Τα πρώτα πρωτεϊνικά προϊόντα των 
γονιδίων αυτών ανακαλύφθηκαν στην επιφάνεια των λευκών αιμοσφαιρίων 
(λευκοκύτταρα) και για το λόγο αυτό στον άνθρωπο ονομάστηκαν και ανθρώπινα 
λευκοκυτταρικά αντιγόνα (human leukocyte antigen ή HLA). 

Οι πρώτοι χάρτες βασιζόμενοι σε δεδομένα αλληλούχισης περιγράφουν 224 
γονιδιακούς τόπους από τους οποίους τα 128 εκφράζονται (57%) σε μια έκταση 
3,6Mb. Η ανακάλυψη και άλλων ΚΣΙ-σχετιζόμενων γονιδίων οδήγησε στην επέκταση 
του συμπλέγματος με αποτέλεσμα το εκτεταμένο ΚΣΙ που βρίσκεται σε μια έκταση 
7,6Mb (Horton et al., 2004). Η οργάνωση των κυριότερων γονιδίων στο σύμπλεγμα 
του ΚΣΙ φαίνεται στην εικόνα 1. 

 
Εικόνα 1-- Χάρτης της περιοχής HLA στο χρωμόσωμα 6p21 που εκτείνεται σε μια περιοχή 
1000kb περίπου. Υποδεικνύεται η περιοχή τάξης ΙΙ ή D. Διαιρείται σε τρεις υποπεριοχές, την 
DP, DQ και DR. Τα μωβ γονίδια κωδικοποιούν πρωτεϊνικά προϊόντα που συμμετέχουν στην 
επεξεργασία του αντιγόνου (LMP και TAP). Η περιοχή τάξης ΙΙΙ περιέχει γονίδια που 
κωδικοποιούν πρωτεΐνες του συμπληρώματος (C2 και C4, factor B), μέλη της οικογένειας hsp70, 
τον TNF και άλλα. Η περιοχή τάξης Ι περιέχει τα «κλασσικά» ή τάξης Ιa γονίδια A, B και C  και 
τα «μη κλασσικά» ή τάξης Ib γονίδια E, F, G, H, J κλπ. (Klein and Sato, 2000) 
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Αν και το ΚΣΙ πρωτο-ανακαλύφθηκε εξαιτίας της συσχέτισης του με τις 
μεταμοσχεύσεις, πρωταρχικός του ρόλος είναι στη δημιουργία και επιτέλεση των 
ανοσολογικών αποκρίσεων. Τα πρωτεϊνικά προϊόντα των γονιδίων αυτών είναι τα 
μόρια εκείνα τα οποία παρουσιάζουν στο ανοσοποιητικό σύστημα τα εξωγενή 
αντιγόνα και ενεργοποιούν το μηχανισμό ανοσολογικής απόκρισης ενάντια στα 
αντιγόνα αυτά, δίνοντας σήμα στα Τc ή στα Β λεμφοκύτταρα για πολλαπλασιασμό. Η 
σηματοδότηση αυτή είναι έμμεση μέσω των ΤΗ όσον αφορά τα Β, άμεση όσον αφορά 
τα ΤC και εξαρτάται από την προέλευση του αντιγόνου. Αντιγόνα που παράγονται 
μέσα στο ίδιο το κύτταρο, πχ ιικά αντιγόνα παρουσιάζονται από HLA γονίδια της 
πρώτης ομάδας και για το λόγο αυτό ονομάζονται τάξης Ι μόρια (MHC class I) 
(Εικόνα 2Α). Αντίθετα εξωγενούς προέλευσης αντιγόνα, πχ βακτηριακά που 
υπόκεινται επεξεργασία από το ενδοκυτταρικό μονοπάτι παρουσιάζονται από τα HLA 
μόρια της δεύτερης ομάδας και ονομάζονται τάξης ΙΙ (MHC class II) (Εικόνα 2Β).Τα 
συμπλέγματα των μορίων ΚΣΙ με τα αντιγόνα τους αναγνωρίζονται από τους 
υποδοχείς TCR των Τ λεμφοκυττάρων και μαζί με άλλα σήματα ξεκινούν τη 
σηματοδότηση για την ανοσολογική απόκριση (Εικόνα 2Γ, Δ). 

 
Εικόνα 2- Α) Επεξεργασία των ενδογενών αντιγόνων και παρουσίασή τους από το ΚΣΙ τάξης Ι. 
Β) Επεξεργασία των εξωγενώς προερχόμενων αντιγόνων και παρουσίασή τους από το ΚΣΙ τάξης 
ΙΙ. Γ) Σηματοδότηση από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα μέσω των συμπλόκων τάξης ΙΙ-
αντιγόνου και άλλων μεμβρανικών σημάτων προς τα κύτταρα ΤΗ Δ) Σηματοδότηση από το 
κύτταρο στόχο μέσω των συμπλόκων τάξης Ι-αντιγόνο και άλλων μεμβρανικών πρωτεϊνών προς 
τα ΤC.  

Τα τάξης Ι γονίδια εκφράζονται σε όλα τα εμπύρηνα κύτταρα και τα επίπεδα 
έκφρασής τους μπορούν να αυξηθούν από διάφορες κυτοκίνες όπως η ιντερφερόνη-γ 
(IFNγ) και ο TNF-α. Αντίθετα, τα τάξης ΙΙ γονίδια εκφράζονται συστατικά μόνο σε 
εξειδικευμένα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. 
Τέτοια είναι τα δενδριτικά κύτταρα, τα Β- λεμφοκύτταρα, τα θυμικά επιθηλιακά 
κύτταρα, τα μακροφάγα, τα κύτταρα Langerhans του δέρματος και κύτταρα Kupfer 
του συκωτιού. Επίσης τάξης ΙΙ εκφράζονται στα ενεργοποιημένα Τ και επίσης η 
έκφρασή τους μπορεί να επαχθεί σε πολλούς άλλους κυτταρικούς τύπους με διάφορες 
κυτοκίνες (πχ IFNγ) (Barrachina et al., 1999). Τα τάξης Ι και ΙΙ γονίδια έχουν αρκετά 
όμοια ρυθμιστικά στοιχεία, τα τάξης Ι όμως έχουν επιπλέον και ISRE (interferon 
regulatory response element) και θέσεις πρόσδεσης του NF-κΒ που τους παρέχει τη 
συστατική έκφραση (van Den Elsen et al., 1998). Μια σύγκριση των ρυθμιστικών 
στοιχείων των δυο κατηγοριών γονιδίων φαίνεται στην εικόνα 3. 

 7



 
Εικόνα 3 – Σύγκριση των υποκινητών των τάξης ΙΙ και των τάξης Ι γονιδίων. 

 
ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΓΥΜΝΩΝ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (BARE LYMPHOCYTE 

SYNDROME Ή BLS) 
 
Το σύνδρομο των γυμνών λεμφοκυττάρων ή BLS είναι μια κληρονομική 

ανοσοανεπάρκεια που προκύπτει από την απουσία μορίων τάξης ΙΙ στην επιφάνεια 
των αντιγονοπαρουσιαστών ενώ λείπουν και από τους υπόλοιπους κυτταρικούς 
τύπους ακόμη και έπειτα από σηματοδότηση με κυτοκίνες. Οι ασθενείς που πάσχουν 
από το σύνδρομο αυτό αντιμετωπίζουν σοβαρές ιικές, βακτηριακές και μυκητιακές 
μολύνσεις στους αεραγωγούς και το ουροποιητικό σύστημα. Προσβάλλονται επίσης 
τα όργανα της κοιλιακής χώρας όπως το συκώτι και ο πεπτικός σωλήνας ενώ δεν 
μένει ανεπηρέαστο και το κεντρικό νευρικό σύστημα το οποίο εμφανίζει 
μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, χρόνια λεμφοκυτταρική μηνιγγίτιδα και πολιομυελίτιδα 
(ΟΜΙΜ). Οι πάσχοντες εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα CD8+ κυττάρων αλλά καθόλου 
CD4+ εξαιτίας του ρόλου που παίζουν τα τάξης ΙΙ στη θετική επιλογή των κυττάρων 
αυτών κατά την ωρίμανσή τους. Συνεπώς εμφανίζεται αδυναμία ανοσολογικής 
απόκρισης σε εξωγενώς προερχόμενα αντίγονα καθώς εκλείπει ολόκληρος ο 
υπεύθυνος για αυτό μηχανισμός γεγονός που οδηγεί στην εμφάνιση των παραπάνω 
λοιμώξεων. 

Η έλλειψη αυτή των τάξης ΙΙ έχει διαπιστωθεί ότι δεν οφείλεται σε κάποιο 
πρόβλημα στην παραγωγή πρωτεΐνης ή στην καθοδήγηση αυτής στην κυτταρική 
μεμβράνη αλλά στην μεταγραφή του μηνύματος των τάξης ΙΙ. Χαρτογράφηση του 
γενετικού τόπου που προκαλεί την ασθένεια αυτή, δεν δίνει την περιοχή 6p21 όπου 
βρίσκονται τα τάξης ΙΙ όπως αναμενόταν άλλα διαφορετικά χρωμοσώματα. Πιο 
συγκεκριμένα, έχουν χαρτογραφηθεί τέσσερις γενετικοί τόποι στα χρωμοσώματα 1, 
13, 16 και 19 αντίστοιχα. Η γενετική αυτή ετερογένεια που μπορεί να εμφανίζει το 
σύνδρομο αυτό δεν ανταποκρίνεται και στα συμπτώματα που προκύπτουν. Αντίθετα 
εμφανίζεται ασυνήθιστη ομογένεια κλινικών συμπτωμάτων στους ασθενείς (Reith 
and Mach, 2001). 

Το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι για το σύνδρομο αυτό γενετικοί τόποι 
χαρτογραφούνται σε τελείως ξεχωριστά χρωμοσώματα και επηρεάζουν την έκφραση 
των τάξης ΙΙ, υποδεικνύει ότι οι γενετικοί αυτοί τόποι κωδικοποιούν μεταγραφικούς 
παράγοντες και το σύνδρομο οφείλεται σε αδυναμία ρύθμισης της μεταγραφής του 
ΚΣΙ τάξης ΙΙ από αυτούς. Οι πάσχοντες ταξινομήθηκαν έτσι σε 4 ομάδες 
συμπληρωματικότητας και βρέθηκαν τα γονίδια που ήταν υπεύθυνα για το BLS σε 
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κάθε μια από αυτές. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε και ένα μοντέλο ελέγχου της 
μεταγραφής το οποίο παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ερευνητικής απόψεως 
καθώς έχει συστατική έκφραση σε ορισμένα κύτταρα και επαγομένη σε άλλα ενώ 
κάποιοι μεταγραφικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στη ρύθμισή του 
ανακαλύφθηκαν μέσω της συμπληρωματικότητας. Επιπλέον, από τους ασθενείς 
αυτού δημιουργήθηκαν κυτταρικές σειρές – μοντέλα για κάθε ομάδα 
συμπληρωματικότητας που απετέλεσαν ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλεία στην έρευνα 
πάνω στο συγκεκριμένο σύστημα. Όλα τα παραπάνω δεδομένα συνοψίζονται στον 
πίνακα 1 

 
Ομάδα 
 συμπληρωματικότητας BLS  A  B  C  D 
Πρωτότυπη κυτ. σειρά από ασθενείς BLS-2,BCH BLS-1,Ra SJO,Ro  DA,ABI 
Πρωτότυπο in vitro μετάλλαγμα   RJ2.2.5  -  G1B  6.1.6 
Πρόσδεση RFX     Ναι  Όχι  Όχι  Όχι 
Κάλυψη υποκινητή τάξης ΙΙ in vivo   Ναι  Όχι  Όχι  Όχι 
Χαρτογράφηση μεταλλαγής   16p13  19p12  1q21,1-21,3 13q14 
Εμπλεκόμενη πρωτεΐνη    CIITA  RFXANK RFX5  RFXAP 
Μέγεθος πρωτεΐνης σε αμινοξέα   1130  269  616  272  
Μοριακό βάρος πρωτεΐνης    130kD  33kD  75kD  36kD  

Πίνακας 1 

 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΤΑΞΗΣ ΙΙ ΓΟΝΙΔΙΑ 

ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
 
Cis-ρυθμιστικά στοιχεία των υποκινητών των τάξης ΙΙ γονιδίων. 
 
Ο έλεγχος της έκφρασης των τάξης ΙΙ γονιδίων γίνεται σε μεταγραφικό επίπεδο. 

Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένας έλεγχος σε μετα-μεταγραφικό επίπεδο. Στους 
υποκινητές των γονιδίων αυτών λοιπόν υπάρχουν διάφορα συντηρημένα στοιχεία που 
ρυθμίζουν την έκφρασή τους. Πιο συγκεκριμένα, συναντούνται τρία βασικά στοιχεία, 
το S (ή W ή Ζ), το Χ και το Υ κουτί, περίπου 150 με 300 βάσεις πριν το σημείο 
έναρξης της μεταγραφής. Επίσης υπάρχουν και άλλες συντηρημένες αλληλουχίες 
όπως το οκταμερές (Octamer) και TATA κουτί οι οποίες όμως δεν βρίσκονται σε όλα 
τα τάξης ΙΙ. Στην εικόνα 4 φαίνονται τα σημαντικότερα από τα στοιχεία αυτά. 

 
Εικόνα 4-  Τα συντηρημένα μοτίβα των υποκινητών των τάξης ΙΙ γονιδίων. 

Εκτός όμως αυτών των εγγύτερων ρυθμιστικών στοιχείων που έχουν 
χαρακτηριστεί ως επαρκή για την έκφραση των τάξης ΙΙ γονιδίων σε in vitro 
πειράματα, για την έκφραση τους in vivo χρειάζονται και άλλες περιοχές που 
βρίσκονται ακόμη πιο πίσω. Πρόσφατα χαρακτηρίστηκαν οι περιοχές αυτές τόσο 
στον άνθρωπο όσο και στο ποντίκι και βρέθηκε ότι αποτελούν ανεστραμμένα κουτιά 
S, X και Υ. Οι θέσεις αυτές βρέθηκαν να λειτουργούν όπως και οι αντίστοιχες 
εγγύτερες αυτών και να προκαλούν την παραγωγή εξο-γονιδιακών μεταγράφων και 
χαρακτηρίζονται σαν locus control region - LCR (Masternak et al., 2003). 
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 Μεταγραφικοί παράγοντες που προσδένονται στα ρυθμιστικά στοιχεία των 
υποκινητών των τάξης ΙΙ γονιδίων. 

 
Τα συντηρημένα αυτά μοτίβα των υποκινητών των τάξης ΙΙ χρησιμεύουν σαν 

θέσεις πρόσδεσης διαφόρων μεταγραφικών παραγόντων. Με τη βοήθεια των ομάδων 
συμπληρωματικότητας του BLS κλωνοποιήθηκαν τέσσερις από τις πρωτεΐνες που 
παίζουν ρόλο στη ρύθμιση των τάξης ΙΙ. Οι τρεις από αυτές είναι πρωτεΐνες που 
αναγνωρίζουν και προσδένουν DNA (ομάδες συμπληρωματικότητας B, C και D) ενώ 
η τέταρτη λειτουργεί σαν συν-ενεργοποιητής (co-activator).Οι τρεις αυτές πρωτεΐνες 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και προσδένονται στο DNA σαν τριμερές στο κουτί X1, 
τμήμα του Χ κουτιού. Η πλέον σημαντική από αυτές τις τρεις φαίνεται να είναι ο 
RFX5 ο οποίος ανήκει σε μια ευρύτερη οικογένεια πρωτεϊνών, τις RFX πρωτεΐνες 
που αρχικά ο αριθμός τους έφτανε τα 4 μέλη αλλά πλέον έχει διπλασιαστεί (Emery et 
al., 1996). Οι άλλες δυο πρωτεΐνες είναι ο RFXAP και ο RFXANK που προσδένονται 
μαζί με τον RFX5 στο Χ1 κουτί (Burd et al., 2004). 

Ακριβώς δίπλα από το Χ1, ως τμήμα του Χ κουτιού, βρίσκεται το Χ2. Στο κουτί 
αυτό προσδένεται η πρωτεΐνη CREB η οποία αναγνωρίζει στοιχεία απόκρίσης σε 
cAMP (cAMP responsive elements – CRE) Η φωσφορυλίωσή της μπορεί να επάγει 
την έκφραση κάποιων γονιδίων (Lamph et al., 1990) όμως μέχρι τώρα δεν έχει δειχθεί 
ή φωσφορυλίωση αυτή να έχει κάποια σχέση με την έκφραση των τάξης ΙΙ. Μαζί με 
αυτήν και στο ίδιο κουτί προσδένεται και ένα άλλο μέλος της οικογένειας 
ATF/CREB η X2BP (X2 Binding Protein). Η πρόσδεση όλων των παραπάνω 
πρωτεϊνών στο Χ κουτί γίνεται συνεργατικά (Reith et al., 1994).  

Περίπου 15bp μετά το Χ κουτί βρίσκεται το Υ το οποίο είναι ένα ανεστραμμένα 
CAAT κουτί. Στην αλληλουχία αυτή προσδένεται το σύμπλοκο NF-Y. Και αυτό το 
σύμπλοκο είναι τριμερές αποτελούμενο από τις πρωτεΐνες NF-Y A, B, και C οι οποίες 
προσδένονται συνεργατικά. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποια ομάδα 
συμπληρωματικότητας του BLS με μεταλλαγές στους παράγοντες αυτούς, 
πιθανότατα επειδή κάτι τέτοιο είναι θνησιγόνο αφού το σύμπλοκο αυτό ενέχεται στη 
ρύθμιση και πολλών άλλων γονιδίων εκτός των τάξης ΙΙ. Η πρόσδεση του συμπλόκου 
αυτού γίνεται συνεργατικά και με την πρόσδεση του RFX συμπλόκου 
αλληλεπιδρώντας με το καρβοξυτελικό κομμάτι του RFX5. Έτσι, όλοι οι 
μεταγραφικοί παράγοντες προσδένονται συνεργατικά για τη δημιουργία ενός πολύ 
σταθερού νουκλεοπρωτεϊνικού συμπλόκου. Απουσία ενός συστατικού οδηγεί σε 
μειωμένη ή παντελή έλλειψη πρόσδεσης στο DNA όλων των άλλων. Έτσι το 
νουκλεοπρωτεϊνικό αυτό συμπλόκων καλείται ενισχυόσωμα των τάξης ΙΙ γονιδίων 
(Thanos and Maniatis, 1995). 

Ένα άλλο συντηρημένο κουτί των υποκινητών των τάξης ΙΙ είναι το S. Το κουτί 
αυτό προσδένεται από έναν άγνωστο μέχρι στιγμής παράγοντα, αν και αυτό πλέον 
αμφισβητείται. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακαλυφθεί κανένας παράγοντας που να 
προσδένει το S ενώ in vivo footprinting πειράματα δεν δίνουν καθαρό footprint στη 
θέση αυτή ενώ δίνουν για τα υπόλοιπα κουτιά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το μοτίβο 
αυτό χρειάζεται να υπάρχει και μάλιστα στη συγκεκριμένη ακριβώς απόσταση από το 
Χ κουτί καθώς ακόμη και μεταβολή αυτής κατά μια με δύο βάσεις (16bp απόσταση 
από το Χ στο γονίδιο HLA-DRA) χαλάει την ενεργότητα των τάξης ΙΙ υποκινητών 
(Muhlethaler-Mottet et al., 2004). 

Όλοι οι παραπάνω μεταγραφικοί παράγοντες εκφράζονται συστατικά σε όλους 
τους κυτταρικούς τύπους που έχουν μελετηθεί ενώ έχει δειχθεί ότι βρίσκονται 
διαρκώς προσδεδεμένοι στους υποκινητές στόχους τους. Αν και η παρουσία τους 
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είναι αναγκαία για την ενεργότητα του υποκινητή, παρόλα αυτά δεν είναι επαρκής για 
τη μεταγραφή των τάξης ΙΙ γονιδίων. 

 
Ο συνενεργοποιητής των τάξης ΙΙ γονιδίων CIITA (Class II transactivator) 
 
Ο CIITA είναι μια πρωτεΐνη 1130 αμινοξέων που δεν προσδένεται στο DNA 

αλλά λειτουργεί σαν συνενεργοποιητής στρατολογούμενος στον υποκινητή μέσω 
διαπρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων με το ενισχυόσωμα των τάξης ΙΙ. Κλωνοποιήθηκε 
με τη βοήθεια της πρώτης ομάδας συμπληρωματικότητας (Α) του BLS και είναι η 
πρωτεΐνη που λείπει από την κυτταρική σειρά RJ2.2.5 (Steimle et al., 1993). Η 
πρωτεΐνη αυτή είναι ο κύριος ρυθμιστής των τάξης ΙΙ γονιδίων ενώ επίσης ενισχύει 
την έκφραση των τάξης Ι. Η στρατολόγηση του και μόνο στους υποκινητές των τάξης 
ΙΙ είναι αρκετή για τη δράση του ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι του 
ενισχυοσώματος. 

Ο CIITA κωδικοποιείται από το γονίδιο MHC2TA που βρίσκεται στο 
χρωμόσωμα 16 (στον άνθρωπο). Το γονίδιο αυτό αποτελείται στο ποντίκι από 19 
εξόνια (Masternak et al., 2000) και η έκφρασή του ελέγχεται από διάφορα 
σηματοδοτικά μόρια όπως η IFNγ, το LPS και η IL-4 τα οποία επάγουν την έκφρασή 
του και η IFNβ, η IL-10 και ο TGFβ που την καταστέλλουν (Harton and Ting, 2000). 
Αναπτυξιακά, ο CIITA καταστέλλεται όταν τα Β κύτταρα διαφοροποιούνται σε 
πλασματοκύτταρα, όπου παύουν να είναι πλέον αντιγονοπαρουσιαστές και 
λειτουργούν μόνο σαν παραγωγοί ανοσοσφαιρίνης. Η καταστολή αυτή γίνεται μέσω 
του μεταγραφικού παράγοντα BLIMP-1/PRD (Piskurich et al., 2000). 

Η παρουσία CIITA συμβαδίζει με την παρουσία των τάξης ΙΙ μορίων στην 
κυτταρική μεμβράνη. Η συστατική έκφρασή του είναι ιστοειδική και καθοδηγείται 
από τέσσερις διαφορετικούς υποκινητές (pI – pIV) (Muhlethaler-Mottet et al., 1997). 
Τα κύτταρα που εκφράζουν συστατικά τάξης ΙΙ έχουν και συστατική έκφραση CIITA 
η οποία γίνεται από τον υποκινητή ΙΙΙ στα Β κύτταρα και τον υποκινητή Ι στα 
δενδριτικά. Ο υποκινητής ΙΙ και ο λειτουργικός του ρόλος δεν είναι ακόμη καλά 
καθορισμένα (Ting and Trowsdale, 2002). Ο υποκινητής IV είναι υπεύθυνος για την 
επαγώμενη έκφραση του μορίου σε όλα τα κύτταρα μη αιμοποιητικής προέλευσης. 
Αποτέλεσμα της ύπαρξης των υποκινητών αυτών είναι ο CIITA να παρουσιάζεται σε 
4 διαφορετικές ισομορφές καθεμιά αποτέλεσμα της διαφορετικής θέσης έναρξης της 
μεταγραφής ανάλογα με τον υποκινητή που δίνει το κάθε μόριο (Barbieri et al., 
2002). 

Το μονοπάτι της επαγωγής της έκφρασης του CIITA από IFNγ είναι το 
καλύτερα έως τώρα μελετημένο. Η IFNγ προσδένεται στον υποδοχέα της ο οποίος 
διμερίζεται και οδηγεί  σε φωσφορυλίωση και ενεργοποίηση των JAK (Janus kinases) 
που βρίσκονται προσδεδεμένες στην κυτταροπλασματική μεριά του. Οι JAK με τη 
σειρά τους αναγνωρίζουν και φωσφορυλιώνουν τον STAT1. Ο STAT1 με τη σειρά 
του δημιουργεί ομοδιμερή και αποκτά πυρηνικό εντοπισμό από κυτταροπλασματικό 
που είχε νωρίτερα. Σαν διμερές ο STAT1 προσδένεται και ενεργοποιεί διάφορους 
υποκινητές στόχους που αποκρίνονται σε IFNγ όπως αυτός του γονιδίου IRF1 ενώ 
καταστέλει άλλους (πχ c-myc) (O'Shea et al., 2002). Τα γονίδια που αποκρίνονται σε 
IFNγ έχουν συνήθως ένα συντηρημένο μοτίβο στον υποκινητή τους, το στοιχείο GAS 
(Gamma activating sequence). Τέτοιο στοιχείο υπάρχει και στον pIV του CIITA στο 
οποίο προσδένεται και ο ενεργοποιημένος STAT1 και ο IRF1 και τον ενεργοποιούν. 
Έτσι παράγεται CIITA ο οποίος καθοδηγεί την έκφραση τάξης ΙΙ γονιδίων έπειτα από 
επαγωγή με IFNγ (Morris et al., 2002). 
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Όπως προαναφέρθηκε, ο CIITA δεν έχει περιοχή πρόσδεσης στο DNA. 
Στρατολογείται στον υποκινητή μέσω πολλαπλών διαπρωτεινικών αλληλεπιδράσεων 
με τους παράγοντες του ενισχυοσώματος. Η περιοχή 163-319 αλληλεπιδρά με τον 
NF-Y B, η περιοχή 319-420 με τον NF-Y C και RFXAP, η περιοχή 420-561 με τον 
RFXANK ενώ λίγα αμινοξέα παρακάτω βρίσκεται η περιοχή αλληλεπίδρασης με τον 
RFX5 (Jabrane-Ferrat et al., 2003). Έτσι λοιπόν το ενισχυόσωμα λειτουργεί σαν μια 
πλατφόρμα που χρησιμεύει για τη στρατολόγηση του CIITA. 

Στο μόριο της πρωτεΐνης αυτής έχουν προσδιοριστεί διάφορες περιοχές με 
λειτουργικά κυρίως κριτήρια. Η όξινη περιοχή που βρίσκεται αμινοτελικά είναι η 
περιοχή ενεργοποίησης. Μέσα σε αυτή βρίσκεται και μια περιοχή που έχει δράση 
ακετυλοτρανσφεράσης (HAT). Μετά από αυτά στις θέσεις 126-322 υπάρχει μια 
περιοχή πλούσια σε προλίνη, σερίνη και θρεονίνη (PST). Ακολουθεί μια περιοχή 
πρόσδεση GTP (336-702). Καρβοξυτελικά εντοπίζεται μια περιοχή με επαναλήψεις, 
πλούσιες σε λευκίνη (Leucine Rich Repeat) (930-1130) (Harton and Ting, 2000). Ο 
πυρηνικός εντοπισμός της πρωτεΐνης ρυθμίζεται αυστηρά με τρία σήματα πυρηνικού 
εντοπισμού (Nuclear Localization Signal – NLS) για την είσοδο στον πυρήνα και δύο 
σήματα εξόδου από τον πυρήνα (Nuclear export signal – NER) (Kretsovali et al., 
2001). Η δράση των σημάτων αυτών ρυθμίζεται από διάφορα σήματα όπως πχ 
ακετυλιώσεις του CIITA (Spilianakis et al., 2000) ενώ άλλα σήματα πχ 
ουβικουιτινυλίωση ρυθμίζουν την πρόσδεσή του στο ενισχυόσωμα και την ικανότητά 
του για μεταγραφική ενεργοποίηση (Greer et al., 2003). 

 
Εικόνα 5 – Οι περιοχές που παίζουν ρόλο στη λειτουργία και τον υποκυτταρικό εντοπισμό του 
CIITA. 

 
Ενεργοποίηση της μεταγραφής των τάξης ΙΙ γονιδίων από τον CIITA 
 
Ο CIITA στρατολογείται στον υποκινητή μέσω του ενισχυοσώματος, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω. Η ενεργοποίηση της μεταγραφής λαμβάνει χώρα μέσω 
άλλων πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων της πρωτεΐνης αυτής μέσω της όξινης περιοχής 
της. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις ομάδες, 
ανάλογα με τι μόρια αλληλεπιδρά: παράγοντες της βασικής μεταγραφικής μηχανής, 
συνενεργοποιητές της μεταγραφής και παράγοντες επιμήκυνσης του mRNA. 

Η στρατολόγηση του CIITA σταθεροποιεί τη βασική μεταγραφική μηχανή 
πάνω στους υποκινητές των τάξης ΙΙ. Αυτό γίνεται μέσω αλληλεπίδρασης αυτού με 
διάφορους παράγοντες της όπως ο TFIIB, ο TAFII32, ο TAFII70 και ο TAFII250 
(Fontes et al., 1997; Mahanta et al., 1997). Αν και η βασική μεταγραφική βρίσκεται 
εκεί (μη ενεργοποιημένη) συστατικά μέσω αλληλεπίδρασης παραγόντων της με το 
NF-Y σύμπλοκο (Mantovani, 1999), η αλληλεπίδραση με τον CIITA δείχνει να τη 
σταθεροποιεί εκεί. 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και οι αλληλεπιδράσεις του CIITA με μεταγραφικούς 
συνενεργοποιητές όπως είναι ο CBP (CREB binding protein) (Fontes et al., 1999), o 
PCAF (p300/CBP associated factor) και ο GCN5. Οι πρωτεΐνες αυτές έχουν δράση 
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ακετυλοτρανσφεράσης ιστονών (HAT) και με αυτή τους την ιδιότητα συνεργάζονται 
με το CIITA στην επαγωγή της γονιδιακής έκφρασης (Kretsovali et al., 1998). 
Επιπλέον η πρωτεΐνη αυτή αλληλεπιδρά και με άλλους συνενεργοποιητές όπως το 
SRC-1 και οι αλληλεπιδράσεις αυτές παίζουν ρόλο στη ρύθμιση των τάξης ΙΙ 
(Tzortzakaki et al., 2003). 

Τέλος ο συνενεργοποιητής των τάξης ΙΙ είναι υπεύθυνος και για τη 
στρατολόγηση παραγόντων που είναι απαραίτητοι για την εκκίνηση της μεταγραφής. 
Τέτοιοι παράγοντες είναι η κινάσες CDK7, μέρος του συμπλόκου TFIIH, και  CDK9, 
μέρος του pTEF-b. Οι παράγοντες αυτοί φωσφορυλιώνουν την καρβοξυτελική ουρά 
(Carboxyterminal domain- CTD) της RNA πολυμεράσης ΙΙ στη σερίνη 5 ώστε να 
ξεκινήσει η μεταγραφή (Spilianakis, 2003). 

 
Εικόνα 6 - Το ενισχυόσωμα των τάξης ΙΙ μαζί με όλους τους συνενεργοποιητές της μεταγραφής. 
Διακρίνονται ακετυλοτρανσφεράσες, κινάσες και παράγοντες της βασικής μεταγραφικής 
μηχανής.  

 
ΜΕΤΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΝΩΝ ΩΣ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ 
 
Οι μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις των ιστονών αποτέλεσαν πεδίο έντονης 

έρευνας όταν βρέθηκε ότι αποτελούν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην ενζυμική 
δράση των μεταγραφικών παραγόντων και τη μεταγραφική ενεργοποίηση ή 
καταστολή. Πράγματι οι ιστόνες μπορούν να υποστούν μια σειρά τροποποιήσεων 
όπως ακετυλίωση, μεθυλίωση ή φωσφορυλίωση. Η κάθε τροποποίηση λαμβάνει 
χώρα από διαφορετικά ένζυμα που εξαρτώνται κυρίως από το χρωματινικό 
περιβάλλον. Τέτοια ένζυμα είναι οι ακετυλάσες ιστονών (Histone acetyltransferases – 
HAT), οι απακετυλάσες ιστονών (Histone deacetylases - HDAC), οι μεθυλάσες 
(histone methyltransferases – HMT) και διάφορες κινάσες. Τα ένζυμα αυτά είχαν 
κλωνοποιηθεί σαν ρυθμιστές της μεταγραφής και η ταυτοποίηση της ενζυμικής τους 
λειτουργίας έδωσε νέα ώθηση στην κατανόηση της ρύθμισης της μεταγραφής. 
Κυρίως έχουν μελετηθεί οι ιστόνες Η3 και Η4 οι οποίες βρίσκονται εξωτερικά σε ένα 
νουκλεόσωμα. Επίσης ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στα αμινοτελικά άκρα των μορίων 
αυτών που προεξέχουν από το νουκλεόσωμα και μπορούν εύκολα να αποτελέσουν 
υπόστρωμα τροποποιητικών ενζύμων. 

Η ακετυλίωση ήταν η πρώτη τέτοια τροποποίηση που συνδέθηκε με επαγωγή 
γονιδιακής έκφρασης όταν ανακαλύφθηκε ότι ο συνενεργοποιητής Gcn5p του 
σακχαρομύκητα λειτουργεί σαν καταλυτική υπομονάδα ακετυλοτρανσφεράσης 
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ιστόνης τύπου Α (Brownell et al., 1996). Ακετυλιώσεις λαμβάνουν χώρα σε 
κατάλοιπα λυσίνης όπως οι Κ9, Κ14, Κ18, Κ23 κ.α στην Η3 και οι Κ5, Κ8, Κ12, και 
Κ20 στην Η4 (Lusser, 2002). Οι τροποποιήσεις αυτές λαμβάνουν χώρα από ένζυμα 
με δραστικότητα ΗΑΤ όπως τα p300/CBP, PCAF και GCN5, συνδέονται με 
μεταγραφική ενεργοποίηση και είναι αναστρέψιμες. Η αφαίρεση των τροποποιήσεων 
αυτών γίνεται από ένζυμα με δραστικότητα HDAC και συνδέεται με καταστολή. 
Ανάμεσα στις δυο αυτές αντίθετες ενζυμικές δραστικότητες διατηρείται μια 
ισορροπία είτε προς τη μια μεριά είτε προς την άλλη που εξαρτάται από το 
χρωματινικό περιβάλλον και την κυτταρική σηματοδότηση, όπως φαίνεται και στην 
εικόνα 7 

 
Εικόνα 7- Η ισορροπία ανάμεσα στην 
ακετυλίωση των λυσινών των ιστονών 
και την απακετυλίωσή τους διατηρείται 
με τις αντίθετες δράσεις ανάμεσα στις 
ΗΑΤs και τις HDACs 

Άλλες μετα-μεταφραστικές 
τροποποιήσεις των ιστονών είναι οι 
μεθυλιώσεις και οι 
φωσφορυλιώσεις. Όσον αφορά το 
πρώτο είδος, έχουν βρεθεί 
συνενεργοποιητές της μεταγραφής 

όπως είναι η CARM1 και η PRMT1 (Strahl et al., 2001)που έχουν δράση 
μεθυλτρανσφεράσης τόσο ιστονών όσο και άλλων πρωτεϊνών. Ωστόσο, δεν έχουν 
βρεθεί ακόμη ένζυμα που να έχουν την αντίθετη δράση, επομένως είτε αυτά 
υπάρχουν αλλά δεν έχουν βρεθεί ακόμη είτε δεν υπάρχουν και έτσι οι μεθυλιώσεις 
καθίστανται πιο μόνιμες τροποποιήσεις που αναστρέφονται σε έναν υποκινητή μόνο 
με αλλαγή των υπαρχόντων νουκλεοσωμάτων. Μεθυλιώσεις γίνονται σε κατάλοιπα 
αργινίνης και λυσίνης όπως οι R2, K4, K9, K14, R17, K18, K23, R26, K27 και K36 
για την Η3 και R3,  και Κ20 για την Η4. Οι φωσφορυλιώσεις μπορούν να γίνουν σε 
κατάλοιπα σερίνης όπως S10, και S28 για την Η3 και η S1 για την Η4.  

Οι παραπάνω τροποποιήσεις δεν γίνονται τυχαία. Συγκεκριμένα σήματα 
οδηγούν σε κάποιες από αυτές και στη συνέχεια αυτές αποτελούν αναστολείς για 
συγκεκριμένες άλλες τροποποιήσεις ενώ ευνοούν κάποιες τρίτες. Έτσι για 
παράδειγμα ακετυλίωση των Κ9 και Κ14 της Η3 σε συνδυασμό με φωσφορυλίωση 
της S10 έχουν συνδυαστεί με μεταγραφική ενεργοποίηση. Αντίθετα, μεθυλίωση της 
Κ9 συσχετίζεται με καταστολή της μεταγραφής και συμπυκνωμένη χρωματίνη 
(Kondo et al., 2004). Όλα αυτά τα δεδομένα έχουν οδηγήσει στην υπόθεση του 
κώδικα των ιστονών κατά τον οποίο συγκεκριμένες τροποποιήσεις αποτελούν σήμα 
για συγκεκριμένη χρωματινική κατάσταση κατ’ αρχήν και μεταγραφική 
ενεργοποίηση ή καταστολή στη συνέχεια (Jenuwein and Allis, 2001). Οι 
τροποποιήσεις αυτές αναγνωρίζονται από διάφορες πρωτεΐνες που έχουν κατάλληλες 
επικράτειες και έτσι διαμεσολαβούν τα γεγονότα που σηματοδοτεί η κάθε 
τροποποίηση. Πιο συγκεκριμένα, η επικράτεια bromodomain αναγνωρίζει τις 
ακετυλιώσεις ενώ η chromodomain τις μεθυλιώσεις (Marmorstein, 2001). Διάφοροι 
παράγοντες που έχουν σχέση με αναδιαμόρφωση χρωματίνης (chromatin remodeling) 
έχουν τέτοιες συντηρημένες επικράτειες. Επιπλέον, οι παράγοντες αυτοί φαίνεται να 
έχουν και κάποια εξειδίκευση ως προς συγκεκριμένα τροποποιημένα κατάλοιπα 
ιστόνης. Για παράδειγμα, Κ8 ακετυλίωση στην Η4 διαμεσολαβεί τη στρατολόγηση 
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του συμπλόκου SWI/SNF ενώ ακετυλίωση των Κ9 και Κ14 στην Η3 είναι κρίσιμη 
για τη στρατολόγηση του TFIID (Agalioti et al., 2002). 

Συνεπώς η πληροφορία της DNA αλληλουχίας μετατρέπεται σε περιβάλλον 
μεταγραφικών παραγόντων οι οποίοι στρατολογώντας συνενεργοποιητές ή συν-
καταστολείς δημιουργούν νέες επιφάνειες προσκόλλησης μεταγραφικών συμπλόκων. 

 
ΟΙ ΑΠΑΚΕΤΥΛΑΣΕΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΝΩΝ (HDACS) 
 
Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί τρεις οικογένειες HDAC η Rpd3, η Hda και η 

Sir οι οποίες είναι διατηρημένες από το σακχαρομύκητα μέχρι τον άνθρωπο. Η δράση 
των απακετυλασών συσχετίζεται συνήθως με την καταστολή της μεταγραφής. Η 
αφαίρεση των ακετυλομάδων από τις ιστόνες αποκαθιστά το θετικό τους φορτίο και 
ενισχύει την πρόσδεση της αρνητικά φορτισμένης ραχοκοκαλιάς του DNA με αυτές, 
οδηγώντας σε πιο κλειστή διαμόρφωση της χρωματίνης που αποκλείει την πρόσδεση 
μεταγραφικών παραγόντων. Δεν είναι περίεργο λοιπόν το γεγονός ότι οι HDACs 
συναντώνται σαν υπομονάδες συμπλόκων καταστολής της μεταγραφής. 

 
Αναστολή της απακετυλίωσης των ιστονών 
 
Η δράση των απακετυλασών των ιστονών μπορεί να ανασταλεί με τη χρήση 

αναστολέων (HDAC Inhibitors ή HDAIs). Τέτοιοι αναστολείς είναι η τριχοστατίνη Α 
(TSA) (Yoshida et al., 1990), το βουτυρικό νάτριο, η τραποξίνη Β και το SAHA 
(Suberoylanilide hydroxamate). Κοινό 
χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω 
αναστολέων είναι ότι περιέχουν υδροξαμικό 
δακτύλιο στη δομή τους. Ο δακτύλιος αυτός 
δεσμεύεται στο ενεργό κέντρο του ενζύμου 
παρεμποδίζοντας τη δράση του (Komatsu et 

al., 2001). Η δομή ενός τέτοιου αναστολέα, 
της TSA, φαίνεται στην εικόνα 8. 

Εικόνα 8 - Η δομή της τριχοστατίνης Α

 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Έχει δειχθεί ότι η έκφραση των τάξης ΙΙ γονιδίων μπορεί να επαχθεί σε Β 

λεμφοκύτταρα απουσία CIITA (RJ2.2.5) με απλή αναστολή της απακετυλίωσης 
(Magner et al., 2000). Σε προηγούμενη εργασία (Gialitakis, 2003) έχει δειχθεί ότι η 
επίδραση της TSA στον υποκινητή του HLA-DRA χρειάζεται τη διαμεσολάβηση του 
ενισχυοσώματος και κυρίως του στοιχείου Υ. Απαραίτητη είναι η πρωτεϊνοσύνθεση 
καθώς αναστολή της με κυκλοεξιμίδη εμποδίζει τη δράση της TSA στο συγκεκριμένο 
υποκινητή. Επιπλέον δείχνεται ότι το μοντέλο της μεταγραφικής ενεργοποίησης μέσω 
φωσφορυλίωσης του CREB (Canettieri et al., 2003) δεν βρίσκει εφαρμογή στο 
συγκεκριμένο σύστημα. 

Στη συγκεκριμένη εργασία μελετάται η κινητική ενεργοποίησης από TSA του 
HLA-DRA υποκινητή σε συνδυασμό με τον υποκινητή ενός γονιδίου που 
καταστέλλεται και ενός του οποίου η έκφραση δεν επηρεάζεται. Ερευνώνται τα 
μοριακά γεγονότα στον υποκινητή που οδηγούν στη μεταγραφή ή όχι ενός γονιδίου 
και εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με τη σημασία των μετα-μεταφραστικών 
τροποποιήσεων των ιστονών για τα συγκεκριμένα γονίδια. 
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ΥΛΙΚΑ 
 
Κλωνοποίηση και χειρισμός νουκλεïκών οξέων 
Τα ένζυμα περιορισμού καθώς επίσης και τα ένζυμα συγκόλλησης (T4 DNA ligase) και 

πολυμερισμού των νουκλεïκών οξέων (Taq polymerase) προέρχονταν από την εταιρία 
Minotech. Από την ίδια εταιρία προέρχονταν και τα αντίστοιχα διαλύματα για τη βέλτιστη 
λειτουργία των ενζύμων. 

Για τις κλωνοποιήσεις και την κατασκευή ανασυνδυασμένων μορίων DNA 
χρησιμοποιήθηκαν βακτηριακά στελέχη DH5a. 

Για τον καθαρισμό του πλασμιδιακού DNA χρησιμοποιήθηκαν κολώνες από την 
εταιρία Nucleobond. 

Οι φορείς που χρησιμοποιήθηκαν για κλωνοποιήσεις ήταν ο pGL3-basic και ο pGEM 
T-Easy. Και οι δύο φορείς προέρχονται από την εταιρεία Promega. 

Οι αλληλουχήσεις των ανασυνδυασμένων μορίων έγιναν στο εργαστήριο 
Μικροχημείας του ΙΤΕ 

 
Κυτταρικές σειρές 
Οι κυτταρικές σειρές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα RJ2.2.5, Raji, και HeLa. 
Τα Raji είναι Β λεμφοκύτταρα που προέρχονται από λέμφωμα Burkitt. (CCL-86 

ATCC) και υπερεκφράζουν το c-Myc ογκογονίδιο είτε μέσω μετατόπισης του γονιδίου, 
θέτοντας το υπό των έλεγχο ενός ενισχυτή ανοσοσφαιρινών (Rabbitts et al., 1983) είτε μέσω 
προβληματικής αποικοδόμησης του mRNA του (Kaul and Sikand, 2004). 

Τα R.J.2.2.5 είναι Β λεμφοκύτταρα που προέρχονται από Raji έπειτα από 
μεταλλαξογέννεση με ακτινοβολία γ. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν εκφράζουν τάξης ΙΙ 
γονίδια καθώς δεν υπάρχει λειτουργικός CIITA. Το ένα αλληλόμορφο του MHC2TA έχει 
σβηστεί τελείως ενώ στο άλλο μια εσωτερική έλλειψη έχει σβήσει περιοχή μεγαλύτερη από 
τη μισή κωδική περιοχή. Η 3’ περιοχή ενός εξονίου 72bp που αποτελεί περιοχή δότη 
ματίσματος (splice donor site) έχει μια μετάλλαξη από G σε Α. Αυτό καταστρέφει τη θέση 
ματίσματος. Αναμενόμενο αποτέλεσμα από αυτή τη μετάλλαξη είναι η υπερπήδηση εξονίου 
(Brown et al., 1995). 

Τα HeLa (CCL-2 ATCC) είναι επιθηλιακά κύτταρα που προέρχονται από 
αδενοκαρκίνωμα τραχήλου μήτρας. Περιέχουν αλληλουχίες του ιού HPV-18 ενώ έχει 
αναφερθεί πως έχουν χαμηλά επίπεδα έκφρασης p53 (Scheffner et al., 1991). 

 
Θρεπτικά μέσα καλλιέργειας βακτηριών και ευκαρυωτικών κυττάρων.  
Τα βακτήρια καλλιεργούνταν σε θρεπτικό μέσο LB το οποίο περιείχε 1% Bacto 

tryptone, 0,5% yeast extract, 1% NaCl. Για τις στερεές καλλιέργειες χρησιμοποιούνταν 
επιπλέον και 1,5% άγαρ. 

Για τη δημιουργία επιδεκτικών κυττάρων DH5a χρησιμοποιούνταν θρεπτικό Psi broth 
το οποίο περιείχε 0,5% Bacto yeast extract, 2% Bacto tryptone, 0,5% MgSO4.Το pH του 
ρυθμίζονταν στο 7,6 με ΚΟΗ. 

Για τα κύτταρα Raji και RJ2.2.5 χρησιμοποιήθηκε θρεπτικό μέσο RPMI από την 
Gibco. Τα HeLa καλλιεργήθηκαν σε DMEM. Και τα δυο θρεπτικά περιείχαν 10% FBS. 

Η TSA χρησιμοποιήθηκε σε συγκέντρωση 200nM για τα RJ2.2.5 και 400nM στα 
HeLa. Η Actinomycin D χρησιμοποιήθηκε σε συγκέντρωση 5μg/ml και προσθέτονταν 1 ώρα 
πριν την TSA. 

 
Απομόνωση συνολικού RNA και σχηματισμός cDNA 
Για την απομόνωση συνολικού RNA χρησιμοποιήθηκε το αντιδραστήριο TRIzol από 

τη Gibco. 
Για τη δημιουργία cDNA χρησιμοποιήθηκε το πλήρες σετ Omniscript της Qiagen που 

περιέχει ένζυμο RT, διάλυμα βέλτιστης λειτουργίας του ενζύμου, και dNTPs. 
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Ολιγονουκλεοτίδια 
Τα ολιγονουκλεοτίδια που χρησιμοποιήθηκαν (εκτός από αυτά για τις μικροσυστοιχίες 

ολιγονουκλεοτιδίων) προέρχονταν από το εργαστήριο Μικροχημείας του ΙΤΕ. 
Για τα πειράματα RT-PCR χρησιμοποιήθηκαν τα εξής ολιγονουκλεοτίδια για την 

ανίχνευση των αντίστοιχων μηνυμάτων: 
HLA-DRA: 5’ εκκινητής: 5’-GAAAGCAGTCATCTTCAGCGTT-3’ 

3’ εκκινητής: 5’-AGAGGCATTGCATGGTGATAAT-3’ 
 

GAPDH:  5’ εκκινητής: 5’-CCTTCCGTGTCCCCACTGCCAAC-3’ 
3’ εκκινητής: 5’-GTGTCGCTGTTGAAGTCAGAG-3’ 
 

p53:  5’ εκκινητής: 5’- GAGCCGCAGTCAGATCCT -3’ 
3’ εκκινητής: 5’- GGGGACAGCATCAAATCA -3’ 

 
Για τα πειράματα ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης χρησιμοποιήθηκαν 

ολιγονουκλεοτίδια που υβριδοποιούσαν στους υποκινητές των αντίστοιχων γονιδίων: 
HLA-DRA promoter: 5’ εκκινητής: 5’-GTTGTCCTGTTTGTTTAAGAAC-3’ 

3’ εκκινητής: 5’-GCTCTTTTGGGAGTCAG-3’ 
 

GAPDH promoter: 5’ εκκινητής: 5’-TGAGCAGACCGGTGTCACTA-3’ 
3’ εκκινητής: 5’-AGGACTTTGGGAACGACTGA-3’ 
 

p53 promoter:  5’ εκκινητής: 5’-TTAGTATCTACGGCACCAGGTC-3’ 
3’ εκκινητής: 5’-CTGGACAGTCGCCATGACAAGT-3’ 

 
Για τη σήμανση του RNA κατά τη μελέτη γονιδιακής έκφρασης με μικροσυστοιχίες 

ολιγονουκλεοτιδίων χρησιμοποιήθηκε το εξής ολιγονουκλεοτίδιο: 
Anchored oligo-dT-T7 primer (PAGE purified) : 
5’- GGCCAGTGAATTGTAATACGACTCACTATAGGGAGGCGG-T24-3’ 
 
Ρητίνες κατακρήμνισης 
protein A sepharose CL-48, Amersham Pharmacia Biotech 
protein G sepharose, Cat#17-0404-03, Amersham Pharmacia Biotech 
Glutathione sepharose: Cat#17-0757-01, Pharmacia Biotech 
 
Αντισώματα 
Για τις τροποποιήσεις των ιστονών χρησιμοποιήθηκαν τα εξής αντισώματα¨ 
Anti-acetyl Histone H3: Upstate biotechnology, 200μg, 1μg/μl, Cat#06-599 

1.5μl/ανοσοκατακρήμνιση, 1:1000 για Western blot. 
Anti-acetyl Histone H4: Upstate biotechnology, 200μg, 1μg/μl, Cat#06-866 

1.5μl/ανοσοκατακρήμνιση, 1:1000 για Western blot. 
Anti-dimethyl histone H3 lysine 4 (K4): Upstate biotechnology, Rabbit polyclonal IgG, 

Cat# 07030 
Anti-dimethyl histone H3 lysine 9 (K9): Upstate biotechnology, Rabbit polyclonal IgG, 

Cat# 07-441 
Anti-TFIID (TBP): Santa Cruz biotechnology, 200μg/ml, Cat# sc-273, 25μl / 

ανοσοκατακρήμνιση 
Anti-pol II (N-20): Santa Cruz biotechnology, 200μg/ml, Cat# sc-899, 25μl / 

ανοσοκατακρήμνιση 
Anti-RFX5: Rockland, Anti-RFX5 (N-terminal) RABBIT, Lot# 14634, Code# 100-

401-193, 2μl/ανοσοκατακρήμνιση. 
Anti-NFY-A: Rockland, RABBIT, Lot# 4616, 1mg/ml Code# 200-401-100, 5μl/ 

ανοσοκατακρήμνιση. 
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Anti HDAC1:  α) anti-HDAC1, clone 2E10, mouse monoclonal IgG Cat# 05-617, 
Upstate Biotechnology, 200μg in 284μl stock. 

   β) Santa Cruz biotechnology, 200μg/ml, Cat# sc-7872, 25μl / 
ανοσοκατακρήμνιση, 1:500 για Western blot. 

Anti-HDAC2: anti-HDAC2, rabbit IgG, Cat#07-222,  Lot#26008, Upstate 
biotechnology. 

Anti-His probe H15: Santa Cruz biotechnology, 200μg/ml, Cat# sc-803, 1:1000 για 
Western blot 

Anti-CIITA: Για τις ανοσοκατακρημνίσεις του CIITA χρησιμοποιήθηκε το αντίσωμα 
που έχει παρασκευαστεί στο ITE και το οποίο έχει κατασκευαστεί βάσει των 330 πρώτων 
αμινοξέων της πρωτεΐνης. Το αντίσωμα χρησιμοποιήθηκε σε αραίωση 1:125 για κάθε 
ανοσοκατακρήμνιση. 

 
Χημικές ουσίες 
Η τριχοστατίνη Α (Trichostatin A ή TSA), η Ακτινομυκίνη D (Actinomycin D ή act D), 

η κυκλοεξιμίδη (cyclohexamide ή CHX) και η ανθρώπινη ιντερφερόνη γ (human interferon 
gamma ή IFNγ) αγοράστηκαν από τη Sigma 

TSA: Trichostatin A cat# Τ8552, Sigma Aldrich. 
Act D: actinomycin D, cat# Α5156 Sigma Aldrich 
IFNγ: Recombinant Human IFN-γ cat# 285-IF, R&D systems 
 
Μικροσυστοιχίες ολιγονουκλεοτιδίων 
Σύνθεση cDNA:  Superscript II RT: Invitrogen Life Technologies, Cat# 18064-014 

E.coli DNA Polymerase I: Invitrogen Life Technologies, P/N 18010-
025 
E.coli RNaseH: Invitrogen Life Technologies, P/N 18021-071 
T4 DNA Polymerase, Invitrogen Life Technologies, P/N 18005-025 
5x Second-strand buffer :Invitrogen Life Technologies, PN10812-
014  

Καθαρισμός με φαινόλη/CHCl3: Phase lock gel light, 2-ml: Eppendorf, Order No: 
0032005101, Lot No: MN 150D. 

Καθαρισμός cDNA: Microcon – YM50: Amicon bioseparations, Microcon centrifugal 
filter devices, Cat# 42416 

 In vitro μεταγραφή: Enzo BioArray High Yield, RNA Transcript Labeling Kit, 
distributed by Affymetrix, Inc. Part No 900182 

Καθαρισμός cRNA: RNeasy Mini Kit (250), Qiagen, Cat# 74106 
Μικροσυστοιχία ολιγονουκλεοτιδίων: GeneChip HG-U133A, Affymetrix, P/N 510681, 

Lot# 3001236. 
 
Προγράμματα ανάλυσης δεδομένων από τις μικροσυστοιχίες ολιγονουκλεοτιδίων 
Πλυσίματα και σάρωση μικροσυστοιχίας: MicroArray Suite 5.0 Fluidics Station 
Ανάλυση δεδομένων από τη σάρωση: MicroArray Suite 5.0 Expression Analysis 
(και οι δυο παραπάνω αναφορές είναι τμήματα του ίδιου προγράμματος MAS 5.0 που 

παρέχει η Affymetrix) 
Ανάλυση δεδομένων μεταβολών γονιδιακής έκφρασης: Microsoft Excel 
Μελέτη ομαδοποίησης μεταβαλλόμενων γονιδίων: TIGR MEV 2.2 (Saeed et al., 2003) 
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ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

Πέψη και συγκόλληση μορίων DNA 
Οι πέψεις DNA με ένζυμα περιορισμού έγιναν σε κατάλληλες συνθήκες όπως 

περιγράφονται στον κατάλογο της Minotech από την οποία προέρχονταν τα ένζυμα. Σε καμία 
περίπτωση ο συνολικός όγκος του ενζύμου δεν υπερέβαινε το 10% του συνολικού όγκου της 
αντίδρασης. 

Η συγκόλληση τμημάτων DNA έγινε με το ένζυμο T4 DNA ligase της Minotech σε 
συνθήκες αλατότητας που η εταιρία υποδεικνύει. Το ένθεμα στην αντίδραση είχε 10πλάσια 
μοριακότητα σε σχέση με το φορέα. Η αντίδραση επωαζόταν για 2 ώρες στους 160C. 

 
Μετασχηματισμός επιδεκτικών DH5α κυττάρων 

DH5α κύτταρα επωάζονταν με τη μισή αντίδραση συγκόλλησης για 30 λεπτά στον 
πάγο και έπειτα υπόκεινταν σε θερμικό σοκ για 90 δευτερόλεπτα στους 420C. Μεταφέρονταν 
έπειτα στον πάγο και κατόπιν απλώνονταν σε πιάτα με στερεό LB και αμπικιλλίνη 100μg/ml. 
Επωάζονταν στη συνέχεια στους 370C για τουλάχιστον 12 ώρες. 

Τα DH5α κύτταρα γίνονταν επιδεκτικά με μια συγκεκριμένη διαδικασία. Από 
κορεσμένη καλλιέργεια των κυττάρων αυτών χρησιμοποιούνταν 3ml για την επιμόλυνση 
200ml Psi broth. Ακολουθούσε επώαση στους 300C μέχρι η οπτική απορρόφηση να φτάσει τα 
0,48 στα 550nm. Τα κύτταρα απομονώνονταν με φυγοκέντρηση στις 2000rpm για 10 λεπτά 
και πλένονταν με διάλυμα TfbI που περιείχε 30mM οξικό κάλιο, 100mM χλωριούχο 
ρουβίδιο, 10 mM ένυδρο χλωριούχο ασβέστιο, 50mM χλωριούχο μαγγάνιο και 15% v/v 
γλυκερόλη σε pH 5,8. Στη συνέχεια επαναδιαλύονταν σε διάλυμα TfbII που περιείχε 10mM 
MOPS, 75mM χλωριούχο ασβέστιο, 10mM χλωριούχο ρουβίδιο και 15% v/v γλυκερόλη σε 
pH 6,5 και φυλάσσονταν σε ποσότητες των 100μl στους -800C. 

 
Απομόνωση πλασμιδιακού DNA από καλλιέργειες μετασχηματισμένων βακτηρίων 

Οι πελλέτες των κυττάρων από ολονύκτιες καλλιέργειες επαναδιαλύονταν σε έναν 
όγκο διαλύματος Ι που περιείχε 50mM γλυκόζη, 25mM Tris pH 8 και 10mM EDTA. Στη 
συνέχεια προσθέτονταν δύο όγκοι διαλύματος ΙΙ (διάλυμα λύσης) που περιείχε 0,2Ν NaOH 
και 1% SDS και επωάζονταν για 5 λεπτά. Έπειτα προσθέτονταν και 1,5 όγκος διαλύματος ΙΙΙ 
(διάλυμα εξουδετέρωσης) που περιείχε 3Μ οξικό κάλιο και 11,5% οξικό οξύ. 

Στη συνέχεια, ο τρόπος απομόνωσης του πλασμιδιακού DNA διέφερε ανάλογα με το 
σκοπό για τον οποίο αυτό προορίζονταν. Όταν επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί απλά για πέψη 
σαν διαγνωστικό μέσο ή σαν ενδιάμεσο βήμα πολλαπλασιασμού σε κάποια κλωνοποίηση, 
γινόταν απλά κατακρήμνιση με αιθανόλη. Όταν όμως το DNA αυτό επρόκειτο να 
χρησιμοποιηθεί σε πειράματα διαμόλυνσης ευκαρυωτικών κυττάρων γινόταν καθαρισμός με 
κολώνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της εταιρίας. 

 
Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης γινόταν για τον πολλαπλασιασμό τμημάτων 
DNA. Η αντίδραση αυτή γινόταν σε συγκέντρωση 2,5Mm MgCl2 με 0,2mΜ dNTPs, 200ng 
από τον κάθε εκκινητή και 0,5U Taq πολυμεράσης. Στις αντιδράσεις με παρασκευαστικό 
χαρακτήρα πραγματοποιούνταν 35 τουλάχιστον κύκλοι με μεγάλο χρόνο επιμήκυνσης 
ανάλογα με το μέγεθος του πολ/ζόμενου κομματιού. 

Για τις αντιδράσεις με ποσοτικό χαρακτήρα (πχ RT-PCR και PCR για ChIP) γινόταν 
real time PCR και η ανάλυση των δεδομένων γινόταν με τη βοήθεια του προγράμματος 
Opticon Monitor. Κάθε αντίδραση γινόταν όπως παραπάνω αλλά προσθέτονταν επιπλέον 
φθορίζουσα χρωστική SYBR Green I (1μl από διάλυμα με οπτική απορρόφηση 0,4) για την 
ανίχνευση του προϊόντος.  

Το πρόγραμμα που ακολουθούνταν για το real time PCR ήταν το ακόλουθο: 
1. 940C για 5 λεπτά. 
2. 940C για 30 δευτερόλεπτα. 
3. 600C για 30 δευτερόλεπτα. 
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4. 720C για 30 δευτερόλεπτα. 
5. Επανάληψη βήματος 2  35 φορές. 
6. 720C για 2 λεπτά.  
7. Σχηματισμός καμπύλης τήξης από τους 720C μέχρι τους 940C με μέτρηση ανά 0,50C. 
 

Απομόνωση συνολικού RNA από τα κύτταρα. 
Η απομόνωση συνολικού RNA από τα κύτταρα γινόταν με τη βοήθεια του 

αντιδραστηρίου TRIzol της εταιρίας Gibco. Χρησιμοποιούνταν 1ml αντιδραστηρίου για 
περίπου 106 κύτταρα τα οποία είχαν πλυθεί με PBS. Τα κύτταρα επωάζονταν για 5 λεπτά σε 
θερμοκρασία δωματίου ώστε να λυθούν. Στη συνέχεια προσθέτονταν 0,2 όγκοι CHCl3 και 
έπειτα από ισχυρή ανάδευση φυγοκεντρούνταν στις 14000rpm για 15 λεπτά στους 40C. Το 
υπερκείμενο που περιείχε το RNA (το γενωμικό DNA ήταν στην μεσόφαση ενώ οι πρωτεΐνες 
στην κατώτερη φάση) απομονώνονταν και κατακρημνίζονταν με 0,5 όγκους ισοπροπανόλης 
και φυγοκέντρηση στις 14000rpm για 20 λεπτά στους 40C. Το υπερκείμενο της 
φυγοκέντρησης αφαιρούνταν και η πελλέτα του RNA επαναδιαλύονταν σε νερό. Η 
συγκέντρωση υπολογίζονταν με φωτομέτρηση στα 260nm και έχοντας σαν δεδομένο ότι 1 
OD αντιστοιχεί σε συγκέντρωση 40μg/ml. 

 
Σχηματισμός cDNA από RNA (Αντίστροφη μεταγραφή ή reverse transcription ή RT) 

Για κάθε αντίδραση RT χρησιμοποιούνταν 2μg συνολικού RNA. Η αντίδραση γινόταν 
σε τελικό όγκο 40μl. Σε κάθε αντίδραση προσθέτονταν το RNA, το Η2Ο και οι εκκινητές 
(τυχαία εξαμερή ολιγονουκλεοτίδια για την αναπαραγωγή όλου του RNA σε cDNA) και 
θερμαίνονταν για 7 λεπτά στους 650C για την αποδιάταξη τυχόντων δευτεροταγών δομών. 
Στη συνέχεια προσθέτονταν 4μl διάλυμα αντίδρασης συγκεντρωμένο 10x, dNTPs σε τελική 
συγκέντρωση 0,5mM, 10U RNasin και 0,5μl ένζυμο RTase και η αντίδραση 
πραγματοποιούνταν στους 370C για 2 ώρες. 

Το δείγμα αυτό χρησιμοποιούνταν για αντιδράσεις RT-PCR. Για κάθε αντίδραση PCR 
χρησιμοποιούνταν 2,5μl από κάθε αντίδραση RT. 

 
Ανοσοκατακρήμνιση Χρωματίνης (Chromatin Immunoprecipitation ή ChIP assay) 

 
Παρασκευή χρωματίνης
Για την παρασκευή χρρωματίνης τα κύτταρα μονιμοποιούνταν με 1,1% φορμαλδεΰδη 

(1/10 όγκους διαλύματος που περιέχει 11% HCHO, 0,5mM EGTA, 1mM EDTA, 50mM 
Hepes pH 8, και 0,1mM NaCl) για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια η 
αντίδραση μονιμοποίησης σταματούσε με την προσθήκη γλυκίνης σε τελική συγκέντρωση 
0,125Μ. Τα κύτταρα πλένονταν με PBS τρεις φορές με διαδοχικές φυγοκεντρήσεις στις 
1500rpm για 5 λεπτά στους 40C. Ακολουθούσε πλύσιμο με Διάλυμα Α (με 10λεπτη επώαση) 
το οποίο έλυε τις κυτταρικές μεμβράνες για την απομόνωση πυρήνων (10mM Tris pH 8, 
1mM EDTA, 0,5% NP40, 1mM PMSF). Στη συνέχεια ακολουθούσε πλύσιμο των πυρήνων 
με Διάλυμα Β (10mM Tris pH 8, 1mM EDTA, 0,5M NaCl, 1% Triton X-100, 0,5% DOC, 
0,5% Sarcosyl) με 10λεπτη επώαση και φυγοκέντρηση στις 2000rpm για 5 λεπτά στους 40C. 
Η πελλέτα επαναδιαλύονταν σε διάλυμα C (Sonication buffer) (10mM Tris pH 8, 1mM 
EDTA και 100mM NaCl). Η χρωματίνη έσπαγε σε μικρά κομμάτια με την εφαρμογή 
υπέρηχων 7 φορές από 40 δευτερόλεπτα κάθε φορά μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό μέγεθος 
των 600bp περίπου. Στη συνέχεια προσθέτονταν Sarcosyl σε τελική συγκέντρωση 0,1% και 
ακολουθούσε φυγοκέντρηση 2 φορές στις 14000rpm για 30 λεπτά και κάθε φορά η πελλέτα 
απορρίπτονταν. Ακολουθούσε φωτομέτρηση στα 260nm για τον υπολογισμό της 
συγκέντρωσης του DNA με δεδομένο ότι 1 OD ισούται με συγκέντρωση 50μg/ml. 

 
Ανοσοκατακρήμνιση Χρωματίνης 
Για τις ανοσοκατακρημνίσεις χρησιμοποιούνταν σφαιρίδια σεφαρόζης με πρωτεΐνη Α η 

οποία, αφού πλένονταν 3 φορές με PBS, μπλοκάρονταν στη συνέχεια με BSA 1mg/ml και 
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Salmon sperm DNA 100μg/ml σε διάλυμα RIPA (1% Triton, 0,1% DOC, 140mM NaCl και 
1mM PMSF). 

Η ανοσοκατακρήμνιση ξεκινούσε με 20μg χρωματίνης. Η χρωματίνη αυτή διαλύονταν 
σε διάλυμα RIPA και γινόταν επώαση με 10μl σφαιριδίων πρωτεΐνης Α για 1 ώρα στους 
40Cώστε να μαζέψουν ότι κολλάει μη ειδικά επάνω τους. Στη συνέχεια τα σφαιρίδια αυτά 
απορρίπτονταν με φυγοκέντρηση και το υπερκείμενο συλλέγονταν και επωάζονταν με το 
εκάστοτε αντίσωμα (2-10μg) όλη νύχτα στους 40C. Όλη νύχτα γίνονταν επίσης και το 
μπλοκάρισμα των σφαιριδίων πρωτεΐνης Α. 

Μετά την ολονύκτια επώαση, τα σφαιρίδια πρωτεΐνης Α ενώνονταν με τα σύμπλοκα 
χρωματίνης-αντίσωμα και επωάζονταν για 3 ώρες στους 40C ώστε να πιάσει η πρωτεΐνη Α 
την Fc ουρά του αντισώματος. Ακολουθούσαν 7 πλυσίματα με διάλυμα RIPA wash (1% 
Triton X, 0,1% DOC, 0,1% SDS, 0,5M NaCl και 1mM PMSF) με διαδοχικές φυγοκεντρήσεις 
των 2 λεπτών στις 3500rpm. Στη συνέχεια γινόταν αντιστροφή των μονιμοποιήσεων των 
πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων και των αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών-DNA με τη βοήθεια 
πρωτεϊνάσης Κ 200μg/ml και SDS 0,5% σε τελικό όγκο 100μl ΤΕ. Η αντιστροφή ξεκινούσε 
με 3ωρη επώαση στους 550C και στη συνέχεια ολονύκτια επώαση στους 650C. 

Ακολουθούσε εκχύλιση με φαινόλη 2 φορές και έπειτα με χλωροφόρμιο. Το 
υπερκείμενο που περιείχε το DNA κατακρημνίζονταν με αιθανόλη και γλυκογόνο και 
ακολουθούσε επαναδιάλυση της πελλέτας σε 50μl νερού. 

Η ποσότητα του DNA που κατακρημνίστηκε ανιχνεύονταν με ποσοτικό real time PCR 
όπου χρησιμοποιούνταν σαν μήτρα το 1/10 του συνολικού όγκου του δείγματος. 

 
Μελέτη γονιδιακής έκφρασης με χρήση μικροσυστοιχιών ολιγονουκλεοτιδίων 
(oligonucleotide microarrays) 
 
Προετοιμασία RNA 

Κύτταρα RJ2.2.5 επωάστηκαν για 4 ή 12 ώρες με TSA σε συγκέντρωση 200nM 
(περίπου 16*106 κύτταρα ανά δείγμα). Επειδή τα δυο χρονικά σημεία έγιναν ανεξάρτητα το 
ένα από το άλλο, το κάθε χρονικό σημείο είχε το δικό του δείγμα ελέγχου (control). Η 
απομόνωση του RNA έγινε χρησιμοποιώντας TRIzol, όπως περιγράφεται και παραπάνω. 2μg 
από το RNA αυτό υπέστησαν τη διαδικασία της αντίστροφης μεταγραφής και ελέγχθηκαν με 
RT-PCR τα μηνύματα για HLA-DRA και GAPDH. Επίσης ελέγχθηκε η παρουσία γενωμικού 
DNA στα δείγματα πραγματοποιώντας την ίδια διαδικασία της αντίστροφης μεταγραφής σε 
όλα τα δείγματα αλλά χωρίς αντίστροφη μεταγραφάση. Στη συνέχεια στα δείγματα έγινε RT-
PCR με όλα τα διαθέσιμα ζεύγη ολιγονουκλεοτιδίων για RT-PCR από τα οποία όμως κανένα 
δείγμα δεν έδωσε προϊόν ακόμη και ύστερα από πολλούς κύκλους της αντίδρασης. 

 
Πολλαπλασιασμός και σήμανση του RNA 
 

• Σύνθεση της πρώτης αλυσίδας του cDNA 
Η διαδικασία ξεκινάει με 15μg RNA (με φωτομέτρηση) σε όγκο 9μl (ρύθμιση του 

όγκου είτε με προσθήκη νερού για πυκνά δείγματα είτε με speedvac για αραιά). Στο RNA 
αυτό προστίθεται και 1μl anchored oligo-dT-T7 primer 100μΜ και επωάζεται στους 700Cγια 
10 λεπτά για αποδιάταξη τυχόντων δευτεροταγών δομών. Εν τω μεταξύ φτιάχνεται ένα μίγμα 
με τα ακόλουθα αντιδραστήρια για κάθε δείγμα: 

RNase out  1μl 
5x First-Strand buffer 4μl 
0.1M DTT  2μl 
dNTP mix (10Mm) 1μl 
Το μίγμα αυτό προστίθεται στο RNA (8μl) και επωάζονται για 2 λεπτά στους 420C. Στη 

συνέχεια προστίθενται 2μl Superscript II Reverse Transcriptase, αναμιγνύεται (ήπιο vortex) 
και φυγοκεντρείται στις 5000rpm για 5 δευτερόλεπτα για να πέσουν οι σταγόνες. Η 
αντίδραση επωάζεται στους 420C για 1 ώρα. 
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• Σύνθεση της δεύτερης αλυσίδας του cDNA 
Στη συνέχεια γίνεται η σύνθεση της δεύτερης αλυσίδας του cDNA. Σε κάθε αντίδραση 

first strand synthesis προστίθεται το ακόλουθο μίγμα (130μl ανά δείγμα): 
H2O     91μl 
5x second-strand buffer   30μl 
dNTP mix (10mM)   3μl 
E.coli DNA ligase (10U/μl)  1μl 
E.coli DNA polymerase I (10U/μl) 4μl 
RNase H (2U/μl)    1μl 
Ελαφρύ vortex και σύντομη φυγοκέντρηση για να πέσουν τυχόν σταγόνες από τα 

τοιχώματα και επώαση της αντίδρασης στους 160C για 2 ώρες ώστε να συντεθεί η δεύτερη 
αλυσίδα. Στη συνέχεια προστίθενται 2μl T4 DNA polymerase 5U/μl και ακολουθεί 5λεπτη 
επώαση στους 160C. Έπειτα προστίθενται 1,5μl RNase H, DNase free και ελαφρύ vortex. Η 
αντίδραση αυτή επωάζεται για 30 λεπτά στους 370C ώστε να αποικοδομηθεί το RNA. Τα 
ένζυμα αποικοδομούνται στη συνέχεια με 2,5μl proteinase K (10μg/μl) και επώαση στους 
370C για 30 λεπτά. 

Για τον καθαρισμό του cDNA από τα ένζυμα ακολουθεί εκχύλιση με φαινόλη. Στα 
156μl cDNA προστίθενται 144μl Η2Ο και 300μl μίγματος φαινόλης: χλωροφορμίου: 
ισοαμυλικής (25:24:1), vortex και φυγοκέντρηση στις 13000rpm για 2 λεπτά. Το υπερκείμενο 
της φυγοκέντρησης αυτής φορτώνεται σε phase-lock-gel light tube, και γίνεται νέα εκχύλιση 
με φαινόλη / χλωροφόρμιο. Ακολουθεί νέα φυγοκέντρηση στις ίδιες συνθήκες και τρίτη 
εκχύλιση με φαινόλη / χλωροφόρμιο και φυγοκέντρηση. Το υπερκείμενο της φυγοκέντρησης 
φορτώνεται σε στήλη Microcon-YM50 και φυγοκεντρείται στις 8100rpm για 8 λεπτά μέχρι 
το υγρό να συλλεχθεί στο σωληνάκι κάτω από την κολώνα. Αυτό απορρίπτεται και το cDNA 
που έχει μείνει στην στήλη πλένεται με 500μl DEPC-H2O. Το πλύσιμο γίνεται για 6 λεπτά 
στις 8100rpm και η στήλη τοποθετείται σε νέο σωληνάκι ανεστραμμένη (λευκό προς τα 
κάτω, κόκκινο προς τα πάνω) για να  γίνει έκλουση του cDNA. Ακολουθεί φυγοκέντρηση 
στα 1000rcf για 5 λεπτά και το cDNA παραλαμβάνεται στο νέο σωληνάκι σε υδατικό 
διάλυμα. Το cDNA αυτό μπορεί να αποθηκευτεί στους -200C. 

 
• Σύνθεση και καθαρισμός του cRNA 

Ο όγκος του cDNA ρυθμίζεται στα 16,5μl είτε με προσθήκη DEPC-H2O είτε με 
speedvac. Στο υλικό γίνεται in vitro μεταγραφή. Με την αντίδραση αυτή γίνεται ταυτόχρονα 
και η σήμανση του cRNA με βιοτίνη. Γενικά σε κάθε δείγμα προστίθεται το εξής μίγμα 
(13,5μl): 

10x reaction buffer     3μl 
10x biotin-labeled ribonucleotides    3μl 
  (ATP, GTP,CTP,UTP, bioUTP, bioCTP) 3μl 
10x DTT       3μl 
10X RNase inhibitor     3μl 
20x T7 RNA polymerase     1.5μl 
Η αντίδραση της in vitro μεταγραφής επωάζεται για 4 ώρες στους 370C. 
Το cRNA καθαρίζεται στη συνέχεια με το RNeasy Mini Kit της Qiagen. Στα 30μl που 

έχουμε το cRNA προστίθενται άλλα 70μl DEPC-H2O μέχρι τα 100μl, 350μl RLT buffer 
χωρίς β-μερκαπτοαιθανόλη) και 250μl απόλυτη αιθανόλη. Το μίγμα αυτό φορτώνεται στην 
αντίστοιχη στήλη και φυγοκεντρείται για 15 δευτερόλεπτα σε μέγιστη ταχύτητα. Το υγρό 
ξαναφορτώνεται και η διαδικασία επαναλαμβάνεται για ελαχιστοποίηση των απωλειών. Η 
στήλη έπειτα πλένεται με 500μl RPE buffer και φυγοκέντρηση για 15 δευτερόλεπτα σε 
μέγιστη ταχύτητα. Η στήλη στη συνέχεια στεγνώνεται με φυγοκέντρηση (χωρίς υγρό) για 2 
λεπτά σε μέγιστη ταχύτητα και τοποθετείται σε σωληνάκι το οποίο θα συλλέξει το cRNA. Η 
έκλουση γίνεται με 30μl DEPC-H2O, επώαση ενός λεπτού και φυγοκέντρηση στις 8000rpm 
για 1 λεπτό. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται με το ίδιο νερό για ελαχιστοποίηση των 
απωλειών. 
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• Έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας του cRNA 
Ο έλεγχος του cRNA γίνεται με ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης που έχει τα εξής: 
42,5ml H2O 
0.5gr agarose 
Βράσιμο, ψύξη μέχρι η θερμοκρασία να φτάσει τους 600C. 
2.5ml formaldehyde 37% 
5ml 10x MOPS 
 
Τα δείγματα του cRNA για να ηλεκτροφορηθούν ετοιμάζονται ως εξής¨ 
5μl formamide 
2μl formaldehyde 37% 
2μl 5x MOPS 
1μl H2O 
1μl cRNA 
Επώαση για 10 λεπτά στους 700C για αποδιάταξη τυχόντων δευτεροταγών δομών και 

αμέσως τοποθέτηση στον πάγο. Στη συνέχεια προστίθενται επίσης 
1μl 10x RNA loading dye 
1μl ethidium bromide (1μg/μl) 
Η ηλεκτροφόρηση γίνεται σε 1x MOPS, στα 150 volts, 153mA και 23 Watt. 
 Ο έλεγχος της ποσότητας του cRNA γίνεται με φωτομέτρηση μιας αραίωσης 1:50 σε 

νερό. Μετράται η οπτική απορρόφηση στα 260nm, 280nm και στα 320nm. 
 

• Σπάσιμο του cRNA σε κομμάτια 
Λαμβάνονται 15μg cRNA σύμφωνα με τη φωτομέτρηση. Τα δείγματα αυτά φέρνονται 

σε όγκο 16μl (με προσθήκη DEPC-H2O ή speedvac). Σε κάθε δείγμα προστίθενται 4μl 5x 
Fragmentation buffer (40ml 1M Tris-Acetate pH 8.1, 500mM KOAc, 150mM MgOAc) και 
ακολουθεί θέρμανση στους 950C για 35 λεπτά. 

 
• Ετοιμασία του κομματιασμένου cRNA για υβριδοποίηση 

Στο κομματιασμένο cRNA προστίθενται 280μl του μίγματος υβριδοποίησης 
(hybridization cocktail): 

Control oligonucleotide B2 (5nM)  3μl 
100x Eukaryotic Hybridization controls 3μl 
Herring sperm DNA (10mg/ml)  3μl 
Acetylated BSA (50mg/ml)  3μl 
2x Hybridization buffer   150μl 
H2O     118μl 
Το μίγμα αυτό θερμαίνεται στους 990C για 5 λεπτά και ακολουθεί φυγοκέντρηση σε 

μέγιστη ταχύτητα για 2 λεπτά και φορτώνεται στη μικροσυστοιχία. 
1x Hybridization buffer (100mM MES, 1M [Na+], 20mM EDTA, 0.01% Tween-20) 
12x MES stock buffer (1.22M MES, 0.89M [Na+]) 
 

• Ετοιμασία της μικροσυστοιχίας για υβριδοποίηση 
Προτού φορτωθεί το σημασμένο cRNA για υβριδοποίηση στη μικροσυστοιχία, πρέπει 

αυτή να ετοιμαστεί κατάλληλα. Αρχικά φορτώνονται σε αυτήν 200μl 1x Hybridization mix 
και επωάζεται στους 450C για 10 λεπτά υπό περιστροφή 60rpm σε φούρνο υβριδοποίησης. 
Το Hybridization mix στη συνέχεια απομακρύνεται από τη μικροσυστοιχία. 

 
• Υβριδοποίηση του σημασμένου cRNA στη μικροσυστοιχία 

Το ζεστό σημασμένο cRNA σε 1x Hybridization buffer φορτώνεται στην προ-
υβριδοποιημένη μικροσυστοιχία και επωάζεται υπό 60rpm περιστροφή στους 450C όλη 
νύχτα. 
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• Πλύσιμο της μικροσυστοιχίας 
Το hybridization cocktail αφαιρείται από τη μικροσυστοιχία και προστίθενται 200μl 

διαλύματος Α (Non-stringent wash buffer, περιέχει 6x SSPE και 0,01% Tween-20 
φιλτραρισμένο από φίλτρο 0,2μM). Η μικροσυστοιχία στη συνέχεια εισάγεται στο fluidics 
station της Affymetrix όπου τα πλυσίματα και η χρώση γίνονται αυτόματα. Αρχικά μπαίνει το 
stain 1 (300μl 2x stain buffer, 24μl acetylated BSA, 6μl streptavidin phycoerithrin και 270μl 
DI H2O) και επωάζεται για 45 λεπτά. Έπειτα αυτό αφαιρείται και μπαίνει το stain 2 [300μl 2x 
MES stain buffer, 24μl acetylated BSA (50mg/ml → 2mg/ml), 6μl Normal goat IgG 
(10mg/ml → 0.1mg/ml), 3.6μl biotinylated antibody (0.5mg/ml → 3μg/ml) στα 600μl με 
Η2Ο] το οποίο επωάζεται για 10 λεπτά. Το stain 2 αφαιρείται και στη συνέχεια μπαίνει το 
stain 3 (300μl 2x stain buffer, 24μl acetylated BSA, 6μl SAPE στα 600μl με Η2Ο) το οποίο 
και πάλι επωάζεται για 10 λεπτά. Στη συνέχεια ακολουθούν δυο πλυσίματα, ένα με διάλυμα 
Α και ένα με διάλυμα Β (Stringent wash buffer, περιέχει 100mM MES, 0.1M [Na+], 0.01% 
Tween-20). 

 
• Σάρωση της μικροσυστοιχίας 

Η σάρωση της μικροσυστοιχίας έγινε με το πρόγραμμα MicroArray Suite της 
Affymetrix. Η σάρωση έγινε δυο φορές για κάθε μικροσυστοιχία. Με τη σάρωση κάθε 
μικροσυστοιχίας δημιουργούνταν 4 αρχεία, το .cel file, το .chp file, το .dat file και το .exp 
file. 

 
• Ανάλυση των δεδομένων της εικόνας της μικροσυστοιχίας. 

Με το πρόγραμμα MicroArray Suite (MAS 5.0) μετρήθηκε η ένταση φθορισμού του 
κάθε τετραγώνου που αντιστοιχεί στο εκάστοτε γονίδιο και καθορίστηκε ο θόρυβος σύμφωνα 
με τον τύπο: 
R = (PM - MM) / (PM + MM) όπου 
R:  Discrimination score. Τελική (διορθωμένη) τιμή φθορισμού του συνόλου (μέσος όρος) 
των 11 spots για ένα γονίδιο. 
PM: Perfect match – ο μέσος όρος φθορισμού των spots με απόλυτη ομολογία στο γονίδιο 
στόχο 
ΜΜ: Mismatch – ο μέσος όρος φθορισμού των spots με ένα mismatch προς το γονίδιο στόχο 
(Irizarry et al., 2003) 

Το κάθε δείγμα (4 ή 12 ώρες επώαση με TSA) με τη χρήση του προγράμματος 
MicroArray Suite (MAS 5.0) εκφράστηκε σαν μεταβολή σε σχέση με το αντίστοιχο δείγμα 
ελέγχου. Η μεταβολή αυτή εκφράστηκε σαν δύναμη του δυο και ο αριθμός αυτός ονομάζεται 
Signal Log Ratio (SLR). Έτσι μεταβολή κατά δύο φορές εκφράζεται με τον αριθμό 1, με 
θετικό πρόσημο +1 αν πρόκειται για επαγωγή και αρνητικό πρόσημο -1 αν πρόκειται για 
καταστολή σε σχέση με το αντίστοιχο γονίδιο στο δείγμα ελέγχου. Τα δεδομένα αυτά, μαζί 
με τους κωδικούς των γονιδίων, τις απόλυτες τιμές φθορισμού και τους χαρακτηρισμούς για 
το εάν ένα γονίδιο είναι παρόν (Ρ) ή απόν (Α) (αυτό καθορίζεται με ειδικούς αλγορίθμους του 
MAS 5.0) μεταφέρθηκαν σε ένα αρχείο ΜS-Excel.  

 
• Ανάλυση των δεδομένων μεταβολής της γονιδιακής έκφρασης. 

Το κάθε πείραμα έγινε σε δυο επαναλήψεις. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Affymetrix 
(Affymetrix, 2002), επιλέχθηκαν γονίδια που εμφάνιζαν ισχυρές μεταβολές. Για τα 
επαγόμενα γονίδια, επιλέχθηκαν τα γονίδια που χαρακτηρίστηκαν παρόντα (P) είτε στο 
δείγμα των 4 είτε των 12 ωρών και στις δυο επαναλήψεις αλλά όχι απαραίτητα στο δείγμα 
ελέγχου. Στη συνέχεια επιλέχθηκαν από αυτά μόνο εκείνα τα γονίδια που χαρακτηρίστηκαν 
από τους αλγόριθμους του MAS 5.0 ως επαγώμενα (Ι) και στις δυο επαναλήψεις. Το 
τελευταίο βήμα επιλογής ήταν το κατώφλι της μεταβολής. Αυτό τέθηκε αρχικά στο 2x 
μεταβολή, δηλαδή SLR≥1 και στις δυο επαναλήψεις, στο ~3x (2,8x) όπου SLR≥1,5 και στο 
4x όπου SLR≥2. Αντίστοιχα για τα γονίδια που καταστέλλονται ακολουθήθηκε παρόμοια 
διαδικασία μόνο που το κριτήριο για αυτά ήταν να χαρακτηρίζονται παρόντα (P) ή οριακά 
παρόντα (M) στο δείγμα ελέγχου και όχι στα δείγματα με TSA. Αντίστοιχα, το εκάστοτε 
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κατώφλι μεταβολής καθορίστηκε στον ίδιο παράγοντα με αρνητικό όμως πρόσημο (SLR≤ -1, 
-2, -3). 

 
Απομόνωση ιστονών από πυρηνικά εκχυλίσματα 

Τα κύτταρα μαζεύονται και πλένονται σε PBS, την πρώτη φορά σε 10ml και τη 
δεύτερη σε 1ml. Μεταφέρονται σε eppendorf και φυγοκεντρούνται στις 4000rpm, 40C για 30 
δευτερόλεπτα. Τα κύτταρα επαναδιαλύονται σε 1ml διαλύματος Α (υποτονικό) με αναστολείς 
πρωτεασών (10mM Hepes pH 7.9, 1.5mM MgCl2, 10mM KCl, 1mM DTT 1Mm PMSF, 
Aprotinin (1:100) και Leupeptin (1:1000)). Επώαση στον πάγο για 10 λεπτά και 
ομογενοποίηση με ομογενοποιητή Dounce, 10 – 30 φορές ώσπου τα κύτταρα να σπάσουν και 
να πάρουμε πυρήνες. Το διάλυμα των πυρήνων μεταφέρεται σε eppendorf και φυγοκεντρείται 
στις 2000rpm, 40C για 10 λεπτά. Το ίζημα των πυρήνων επαναδιαλύεται σε 100μl διαλύματος 
Α και 100μl διαλύματος 2x Nun (2M Urea, 600mM NaCl, 2% NP40, 50mM Hepes pH 7.6, 
2mM DTT, 2mM PMSF, 0.1mg/ml Aprotinin και 200mM Sodium Butyrate). Επώαση στον 
πάγο για 15 λεπτά και φυγοκέντρηση στις 14000rpm, 40C για 10 λεπτά. Το υπερκείμενο της 
φυγοκέντρησης περιέχει τις διαλυτές πρωτεΐνες του πυρήνα και το ίζημα τη χρωματίνη με τις 
ιστόνες. Το ίζημα αυτό επαναδιαλύεται σε 100μl διαλύματος Α και προστίθεται σε αυτό 
H2SO4 σε τελική συγκέντρωση 0,2Μ. Επώαση υπό περιστροφή στους 40C για 1 ώρα. 
Ακολουθεί φυγοκέντρηση 13000rpm, 40C για 15 λεπτά και το υπερκείμενο υπόκειται 
διαπίδυση (dialysis) για 1 ώρα σε 0,1Ν CH3COOH και έπειτα σε ddH2O με πολλές αλλαγές ή 
όλη νύχτα στους 40C. Το δείγμα έπειτα φυγοκεντρείται στις 13000rpm, 40C για 10 λεπτά και 
το υπερκείμενο της φυγοκέντρησης αποτελεί το εκχύλισμα των ιστονών. Φυλάσσεται στους -
800C. 

 
Απομόνωση GST-Χιμαιρικών πρωτεϊνών 

Κορεσμένη καλλιέργεια βακτηρίων που φέρουν την κατασκευή του  γονιδίου σε pGEX 
πλασμίδιο χρησιμοποιείται για την επιμόλυνση 200 – 300ml LB (1ml/100ml LB). Επώαση 
στους 300C για περίπου 3 ώρες μέχρι OD550= 0.45-0.6. Στη συνέχεια γίνεται επαγωγή της 
έκφρασης της χιμαιρικής πρωτεΐνης με IPTG 1mM (από αρχικό διάλυμα 100mM). Η 
επαγωγή γίνεται για 2 ώρες στους 300C υπό ανάδευση και τα βακτήρια φυγοκεντρούνται στις 
5000rpm, 40C για 10 λεπτά. Το βακτηριακό ίζημα επαναδιαλύεται σε 5ml TEN/NP40/BSA 
(50mM Tris pH 8, 1mM EDTA, 100mM NaCl, 0.5% NP40, 0.5mg/ml BSA, 1mM PMSF και 
1mM DTT) στον πάγο. Τα βακτήρια σπάνε με 3 παλμούς υπερήχων διάρκειας 10 
δευτερολέπτων και το εκχύλισμα φυγοκεντρείται σε eppendorf στις 12000rpm, 40C για 15 
λεπτά για να κατακρημνιστούν τα βακτηριακά υπολείμματα. Στο υπερκείμενο προστίθεται 
γλυκερόλη σε τελική συγκέντρωση 20% και φυλάσσεται σε μικρές ποσότητες στους -800C. 
Μια ποσότητα της πρωτεΐνης αυτής μπορεί να καθαριστεί από τις υπόλοιπεες βακτηριακές 
πρωτεΐνες χρησιμοποιώντας με σφαιρίδια σεφαρόζης που έχουν επάνω τους γλουταθειόνη 
(Glutathione Sepharose). Περίπου 0,5ml από το παραπάνω βακτηριακό εκχύλισμα 
αναμιγνύονται με 20μl μίγματος σφαιριδίων γλουταθειόνης που έχουν πλυθεί πρώτα 3 φορές 
με TEN/NP40 και αφήνονται να αλληλεπιδράσουν για 1 ώρα στους 40C υπό περιστροφή. 
Ακολουθούν 3 πλυσίματα με ΤΕΝ/ΝΡ40 και στα σφαιρίδια προστίθεται 4x SDS-loading 
buffer. Το δείγμα υπόκειται SDS-PAGE και το πήκτωμα βάφεται με χρωστική Coomasie για 
να γίνει ορατή η χιμαιρική GST πρωτεΐνη.  

 
Αλληλεπιδράσεις GST-Χιμαιρικών πρωτεϊνών με His-σημασμένες πρωτεΐνες   

Αρχικά γίνεται καθαρισμός της GST-Χιμαιρικής πρωτεΐνης από το συνολικό 
βακτηριακό εκχύλισμα όπως παραπάνω και τα σφαιρίδια πλένονται 2 φορές με TEN/NP40 
και μια φορά σε GST-wash buffer (150mM KCl, 20mM Hepes, 0.1% NP40, 5mM MgCl2, 
0.2% BSA, 0.5mM PMSF και Aprotinin 1:1000). Μετά το τελευταίο πλύσιμο, τα σφαιρίδια 
με τη GST-Χιμαιρική πρωτεΐνη επαναδιαλύονται σε 200μl GST-interaction buffer (150mM 
KCl, 20mM Hepes, 0.1% NP40, 5mM MgCl2, 0.2% BSA, 0.5mM PMSF και Aprotinin 
1:1000) και προστίθενται οι His-σημασμένες πρωτεΐνες. Επίσης 1:10 της ποσότητας της His-
πρωτεΐνης που προστίθεται για την αλληλεπίδραση φυλάσσεται για input. Η αντίδραση της 
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αλληλεπίδρασης επωάζεται για 3 ώρες στους 40C υπό περιστροφή. Ακολουθούν 3 πλυσίματα 
με GST-Wash buffer στις 6000rpm, 40C για 1 λεπτό και προστίθεται 4x SDS loading buffer. 
Ακολουθεί βράσιμο στους 950C για 5 λεπτά (μαζί και τα input), SDS-PAGE και Western blot 
με αντίσωμα a-His (1:500) σαν πρώτο και a-rabbit (1:10000) σαν δεύτερο. 

 
FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching) 

Για τα πειράματα FRAP, υπερεκφράστηκαν με ηλεκτροδιαμόλυνση χιμαιρικές 
πρωτεΐνες HDAC1, HDAC2 και RFX5 με EGFP. Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν 
παρουσία ή απουσία TSA για 12 ώρες και έγινε χρώση με Annexin V-PE ή ιωδιούχο 
προπίδιο για να σημανθούν τα αποπτωτικά ή νεκρά κύτταρα  Τα ζωντανά 
συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Η μελέτη έγινε με το συνεστιακό μικροσκόπιο Zeiss 
Axioscope 2 Plus εξοπλισμένο με laser σύστημα σάρωσης Bio-Rad Radiance 2100 με 
τη βοήθεια του software Lasersharp-2000. Η ανάλυση έγινε με ελαιοκαταδυτικό φακό 
X63 με μοναδικό παλμό του laser στο 60-80% της πλήρους ισχύος του (argon laser 
514nm excitation power and 545/50 band-pass emission filters) σε μια μικρή περιοχή 
του πυρήνα. Διαδοχικές εικόνες συλλέχθηκαν στον χρόνους που υποδεικνύονται στο 
κάθε γράφημα και διορθώθηκαν για συνολική απώλεια φθορισμού όπως 
διαπιστώθηκε από κατάλληλες περιοχές που εξετάσθηκαν παράλληλα. Τα 
αποτελέσματα είναι αντιπροσωπευτικά τουλάχιστον 10 πειραμάτων με σφάλμα <20% 
και εκφράζονται σαν % ποσοστό της έντασης φθορισμού της υπό μελέτης περιοχής 
πριν το FRAP. 
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Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΈΚΦΡΑΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 

 
Με την εφαρμογή μικροσυστοιχιών ολιγονουκλεοτιδίων είναι δυνατή η μελέτη 

της μεταγραφής ενός πολύ μεγάλου αριθμού γονιδίων. Η συγκεκριμένη 
μικροσυστοιχία που χρησιμοποιήθηκε περιείχε 22.283 probe sets. Χρησιμοποιώντας 
τα κριτήρια που περιγράφονται παραπάνω στα υλικά και μέθοδοι επιλέχθηκαν 
διάφορα γονίδια που σύμφωνα με την Affymetrix (Affymetrix, 2002) θεωρούνται 
ισχυρά μεταβαλλόμενα. Επιλέγοντας διάφορα κατώφλια μεταβολής (threshold), είτε 2 
φορές (-1≥SLR≥1),  είτε ~3 (2,8) φορές (-1,5≥SLR≥1,5), είτε 4 φορές (-2≥SLR≥2), 
προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα για το συνολικό αριθμό μεταβαλλόμενων 
γονιδίων που φαίνονται στην εικόνα 9: 

 
Εικόνα 9 – Α) Με πράσινο φαίνονται τα γονίδια που καταστέλλονται και με κόκκινο αυτά που 
επάγονται 2x ή περισσότερο στις 4 ή στις 12 ώρες με TSA. Επάνω φαίνεται ο αριθμός των 
γονιδίων που μεταβάλλεται και κάτω το ποσοστό ως προς τα συνολικά μεταβαλλόμενα γονίδια. 
Β) Αντίστοιχα για 3x μεταβολή. C) Το ίδιο για 4x μεταβολή. 

Στον πίνακα 1 και 2 του παραρτήματος φαίνεται μια λίστα με τα γονίδια που 
μεταβάλλονται 4x και 3x αντίστοιχα ενώ υπάρχουν επίσης 3 αρχεία του MS-Excel με 
περισσότερες λεπτομέρειες για τα γονίδια που μεταβάλλονται 2x, 3x και 4x.  

 
Ομαδοποίηση των γονιδίων των οποίων η έκφραση μεταβάλλεται 
Με τη χρήση κατάλληλων μαθηματικών αλγορίθμων είναι δυνατή η 

ομαδοποίηση των γονιδίων των οποίων η έκφραση μεταβάλλεται (Quackenbush, 
2001). Οι μέθοδοι αυτοί έχουν χρησιμοποιηθεί από αρκετούς για την εύρεση δικτύων 
συν-ρυθμιζόμενων γονιδίων που συνεντοπίζονται στην ίδια ομάδα. Υπάρχουν 
επιβλεπόμενοι τρόποι για την ομαδοποίηση των γονιδίων (supervised clustering) και 
μη επιβλεπόμενοι (unsupervised clustering). Στον πρώτο τρόπο ο ορισμός των 
ομάδων γίνεται αυτόματα από τις αποστάσεις των γονιδίων μεταξύ τους ενώ στο 
δεύτερο ο αριθμός των ομάδων ορίζεται από το χρήστη (Butte, 2002). 

Με τη χρήση των αυτό-οργανωνόμενων χαρτών (Self-Organizing Maps – SOM) 
(Tamayo et al., 1999) στα δεδομένα για τη μεταβολή 4x, τα γονίδια χωρίζονται σε 6 
ομάδες όπως φαίνεται στην εικόνα 10. Οι ομάδες αυτές έχουν καθοριστεί από το 
χρήστη καθώς το SOM είναι μια μέθοδος supervised clustering. Από την εικόνα αυτή 
γίνεται αντιληπτό ότι στην Α ομάδα βρίσκονται γονίδια που καταστέλλονται ισχυρά 
και στους δυο χρόνους (24 γονίδια). Στη Β είναι γονίδια που επάγονται στις 4h και 
μένουν σχεδόν αμετάβλητα στις 12h (4 γονίδια), ενώ στη C αυτά που επάγονται στις 
12h και είναι σχεδόν αμετάβλητα στις 4h (6 γονίδια). Στη D βρίσκονται τα γονίδια 
εκείνα που επάγονται και στους δυο χρόνους (21 γονίδια). Η Ε περιέχει γονίδια που η 
κινητική τους μοιάζει με αυτών της C αλλά η αύξηση στις 12h είναι πολύ μεγαλύτερη 
(17 γονίδια). Όμοια και τα μέλη της F ομάδας (42 γονίδια) μεταβάλλονται κατά όμοιο 
τρόπο με αυτά της D αλλά με πολύ μεγαλύτερη μεταβολή. Η ομαδοποίηση αυτή δίνει 
περισσότερες ομάδες με επαγόμενα γονίδια και λιγότερες με καταστελλόμενα. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι στο κατώφλι των 4x μεταβολής τα γεγονότα καταστολής 
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είναι λίγα, σχεδόν το 1/5 των συνολικά μεταβαλλόμενων γονιδίων ενώ τα υπόλοιπα 
4/5 είναι επαγόμενα. Επιπλέον, το κατώφλι των 4x είναι αρκετά υψηλό και δύσκολα 
έχουμε αναστροφή της κατάστασης δηλαδή κάποιο γονίδιο που καταστέλλεται 
ισχυρά στη συνέχεια να επαχθεί ή το αντίθετο.  

 

C

FD

Εικόνα 10 – SOM των δεδομένων των γονιδίων με -2≤ SLR ≥ 2. 

Τα γονίδια της κάθε ομάδας ξεχωριστά έχουν ομαδοποιηθεί και μεταξύ τους με 
τον αλγόριθμο της ιεραρχικής ομαδοποίησης και υπάρχουν στο παράρτημα στο 
φάκελο SOM. 

Ένας άλλος τρόπος ομαδοποίησης, unsupervised αυτή τη φορά είναι η 
ιεραρχική ομαδοποίηση (hierarchical clustering) (Eisen et al., 1998). Κατά την 
ομαδοποίηση αυτή οι ομάδες δημιουργούνται αυτόματα βάσει της απόστασης των 
γονιδίων. Μέτρο της απόστασης που χρησιμοποιήθηκε στην προκειμένη περίπτωση 
είναι η ευκλείδεια απόσταση, για τη μέτρηση του οποίου το κάθε γονίδιο θεωρείται 
σαν ένα σημείο στον πολυδιάστατο χώρο - όπου κάθε δείγμα (δύο δείγματα ελέγχου, 
4h TSA, 12h TSA) είναι ένας άξονας του χώρου αυτού - με συντεταγμένες το ποσό 
έκφρασης του γονιδίου αυτού σε κάθε ένα από τα δείγματα αυτά. Η ομαδοποίηση που 
προκύπτει φαίνεται στην εικόνα 11. 

Με το hierarchical clustering βλέπουμε ότι προκύπτει παρόμοιος αριθμός 
ομάδων με αυτόν που είχε οριστεί στο SOM. Στην κορυφή είναι η πρώτη με γονίδια 
που επάγονται και στους δυο χρόνους. Ακολουθεί μια ομάδα γονιδίων που επάγονται 
στις 4h και μένουν αμετάβλητα στις 12h και στη συνέχεια μια τρίτη ομάδα γονιδίων 
που ακολουθεί ακριβώς αντίθετη κινητική. Έπειτα είναι τα καταστελλόμενα γονίδια 
που μεταβάλλονται ελάχιστα στις 4h και έπειτα επάγονται στις 12h, μια άλλη ομάδα 
με γονίδια που καταστέλλονται και στους δυο χρόνους και τέλος μια έκτη ομάδα 
γονιδίων που καταστέλλονται στις 4h αλλά μένουν αμετάβλητα στις 12h. 
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Εικόνα 11 – Hierarchical clustering με πλήρη σύνδεση (complete linkage). 
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Μελέτη της τοποθεσίας στο γονιδίωμα των γονιδίων των οποίων η 
έκφραση μεταβάλλεται 

Ένα σημαντικό στοιχείο που μελετάται τα τελευταία χρόνια είναι ο 
υποπυρηνικός εντοπισμός των γονιδίων που εκφράζονται σε σχέση με αυτά που δεν 
εκφράζονται. Μελετώντας το χρωμοσωμικό εντοπισμό των γονιδίων που 
μεταβάλλουν την έκφρασή τους 3x σε κάποιο από τους 2 χρόνους, προκύπτει η 
εικόνα 12. 

 
Εικόνα 12 – Κάθε σημείο αναπαριστά ένα γονίδιο. Με κόκκινο συμβολίζεται η επαγωγή της 
γονιδιακής έκφρασης ενώ με πράσινο η καταστολή αυτής. 

Στην εικόνα 12 παρατηρείται ξεκάθαρα μια περιοχή με υψηλή πυκνότητα 
γονιδίων που επάγονται. Η περιοχή αυτή είναι η 6p21.3, όπου εντοπίζονται το σμήνος 
των MHC γονιδίων και το σμήνος των ιστονών. Πράγματι, κάποια από τα πιο ισχυρά 
επαγόμενα γονίδια της συγκεκριμένης περιοχής είναι τα εξής: H1F2, H2AFL, 
H2BFA, H2BFB, H2BFH, H2BFJ, H3FL, H3FK, HLA-DPB1, HLA-DRA, HLA-
DRB1 και HLA-DRB3 ενώ υπάρχουν και άλλα δυο γονίδια σε αυτήν την περιοχή που 
δεν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, τα NEU1 (πρόδρομο της νευραμινιδάσης, 
εντοπίζεται στο λυσόσωμα) και TUBB (β-πολυπεπτίδιο τουμπουλίνης, εντοπίζεται 
στον κυτταροσκελετό). Γειτονικά, στην περιοχή 6p21.33 βρίσκονται τα γονίδια 
H2AFP και H2BFT που κωδικοποιούν μέλη της οικογένειας των ιστονών και τα 
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οποία επίσης επάγονται. Η συγκεκριμένη περιοχή έχει επίσης και υψηλή πυκνότητα 
σε μεταγραφόμενα γονίδια και γονίδια tRNA (Mungall et al., 2003). 

Οι μεταβολές που φαίνονται στην περιοχή 6p21.3 οφείλονται σε τάξης ΙΙ 
γονίδια. Τα τάξης Ι μένουν πρακτικά ανεπηρέαστα από TSA διατηρώντας τα υψηλά 
επίπεδα έκφρασής τους. Στο γράφημα της εικόνας 13 παρουσιάζονται όλα τα HLA 
γονίδια που έχει η μικροσυστοιχία της Affymetrix και οι μεταβολές τους στους 
χρόνους 4h και 12h. Όπως φαίνεται, μόνο τα τάξης ΙΙ ξεπερνάνε το κατώφλι 
μεταβολής του 1 καθώς επίσης και τα HLA-DMA και HLA-DMB. 

 
Εικόνα 13– Τα επίπεδα μεταβολής των HLA γονιδίων όπως προκύπτουν από τη μικροσυστοιχία. 
Η διακεκομμένη γραμμή έχει τοποθετηθεί στο 1 και δείχνει μεταβολή = 0 σε σχέση με το control. 

 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ Η ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ 
 
Από τα γονίδια που επάγονται επιλέχθηκε το HLA-DRA καθώς βρίσκεται μέσα 

στην ομάδα των γονιδίων της περιοχής 6p21.3 που επάγονται και έχει τα καλύτερα 
συντηρημένα μοτίβα στον υποκινητή του από τα υπόλοιπα τάξης ΙΙ. Για το λόγο αυτό 
παρουσιάζει και την καλύτερη απόκριση σε IFNγ κλπ, κάτι που το έχει κάνει το 
καλύτερα μελετημένο σύστημα από τα τάξης ΙΙ. Επίσης επιλέγεται το γονίδιο p53, 
καθώς φαίνεται από τα δεδομένα της μικροσυστοιχίας να καταστέλλεται. Ένα άλλο 
υποψήφιο γονίδιο που καταστέλλεται είναι το c-Myc το οποίο μάλιστα εμφανίζει 
πολύ μεγαλύτερη καταστολή από το p53. Όμως το συγκεκριμένο γονίδιο είναι που 
έχει υποστεί μετατόπιση στα λεμφώματα Burkitt και για το λόγο αυτό είναι δύσκολο 
να διαχωριστούν τα δυο αλληλόμορφα και να μελετηθούν οι υποκινητές τους. Τέλος, 
το γονίδιο GAPDH που χρησιμοποιείται ευρύτερα σαν σημείο αναφοράς, βρέθηκε να 
μην επηρεάζεται η έκφρασή του οπότε χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό και στην 
προκειμένη περίπτωση. 

Με RT-PCR μελετάται η κινητική της έκφρασης των παραπάνω γονιδίων σε 
συνάρτηση με το χρόνο επώασης με TSA. Χρησιμοποιούνται τρεις κυτταρικοί τύποι, 
τα RJ2.2.5, τα Raji σαν θετικό δείγμα ελέγχου και τα HeLa, τα τελευταία με TSA και 
με IFNγ. Όπως φαίνεται και από την εικόνα 14Α, το HLA-DRA επάγεται περίπου 30 
φορές στις 12 ώρες επώασης με TSA ενώ στα HeLa κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει αφού 
φαίνεται να μην αποκρίνονται σε TSA παρά μόνο σε IFNγ με 17 φορές επαγωγή της 
έκφρασης. Τα Raji έχουν υψηλά επίπεδα έκφρασης, περίπου 450 φορές υψηλότερα 
από τα βασικά επίπεδα των RJ2.2.5 (τα οποία θεωρείται ότι δεν εκφράζουν). 

Για το p53 φαίνεται από την εικόνα 14Β ότι τα RJ2.2.5 έχουν παρόμοια επίπεδα 
έκφρασης με τα Raji, όπως αναμενόταν άλλωστε αφού ο CIITA δεν έχει δειχθεί ποτέ 
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να παίζει κανένα ρόλο στη ρύθμισή του, ενώ τα 
HeLa έχουν πολύ χαμηλότερα βασικά επίπεδα, 
περίπου 2,5 φορές πιο χαμηλά. Η επίδραση με TSA 
δεν έχει κανένα αποτέλεσμα στα HeLa παρά 
κάποιες τυχαίες (και μικρές) διακυμάνσεις ενώ στα 
RJ2.2.5 παρατηρείται μια συνεχής και σταθερή 
μείωση μέχρι αυτά να φτάσουν τα επίπεδα 
έκφρασης των HeLa που έτσι και αλλιώς 
θεωρούνται ότι δεν εκφράζουν (2,5 με 3 φορές 
μείωση). 

Το GAPDH  δείχνει να παραμένει σταθερό 
τόσο σε RJ2.2.5 όσο και σε HeLa και Raji. 
Επιπλέον η TSA δείχνει να το μεταβάλει ελάχιστα 
στους διάφορους χρόνους επώασης, το οποίο 
θεωρείται τυχαία διακύμανση. 

 
 

Εικόνα 14 – Κινητική μεταβολής της έκφρασης των τριών 
επιλεγμένων γονιδίων. Για τα Β λεμφοκύτταρα στο DRA 
και GAPDH σαν 1 θεωρείται το επίπεδο έκφρασης των 
RJ2.2.5 και ως προς αυτά έχουν εκφραστεί και τα Raji. 
Επίσης, σαν 1 έχουν θεωρηθεί και τα βασικά επίπεδα 
έκφρασης των HeLa για να φανεί καλύτερα η επαγωγή 
από IFNγ στο DRA. Για το p53 θεωρήθηκε σαν 1 το 
επίπεδο έκφρασης των RJ2.2.5 καθώς τα HeLa δεν 
εκφράζουν p53. 

 
 
Η ΕΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ DRA ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

mRNA TOY ΑΠΟ ΤΗΝ TSA. 
 
Η TSA είναι ένας γενικός αναστολέας των απακετυλασών των ιστονών και 

επομένως μπορεί να επάγει πολλά γονίδια χωρίς αυτά να είναι μέρος της απόκρισης 
του κυττάρου σε κάποιο ερέθισμα. Θα μπορούσε λοιπόν να επάγεται κάποια 
πρωτεΐνη που να σταθεροποιεί το mRNA του DRA 
και αυτό που φαίνεται σαν επαγωγή της 
μεταγραφής έπειτα από επώαση με TSA στην 
πραγματικότητα να είναι συσσώρευση του 
μηνύματος. 

Πράγματι, από τα δεδομένα της 
μικροσυστοιχίας προκύπτει ενδεικτικά ένα ένζυμο, 
το DcpS (mRNA decapping enzyme, 218774_at, 
NM_014026) (van Dijk et al., 2003) το οποίο 
καταστέλλεται ισχυρά, περίπου 3 φορές. Η 
προσθήκη του 5’ cap στο μη ώριμο RNA κατά τη 

Εικόνα 15 – Επίδραση της ακτινομυκίνης (Act D) στην
επαγωγή του DRA με TSA (επάνω) και στη μεταγραφή
του GAPDH (κάτω) στα RJ2.2.5. Σαν 1 θεωρείται η τιμή
των βασικών επιπέδων έκφρασης σε κάθε γονίδιο στο
δείγμα ελέγχου ώστε να φαίνονται οι μεταβολές στα
δείγματα με τους αναστολείς. 
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διαδικασία ωρίμανσής του είναι ένα βήμα που συμβάλλει στη σταθεροποίηση του 
μαζί με την πολυαδενυλίωση του 3’ άκρου του. Η αποικοδόμηση του mRNA είναι 
ένα μονοπάτι που υπάρχει φυσιολογικά στο κύτταρο ώστε να ρυθμίζει το χρόνο 
ημιζωής του κάθε μορίου mRNA ώστε να ρυθμίζονται ανά πάσα στιγμή τα επίπεδα 
του κάθε μηνύματος στο κύτταρο. Το DcpS, αφαιρώντας το 5’ cap μπορεί να 
σηματοδοτεί τα μόρια του mRNA για αποικοδόμηση. Επομένως καταστολή του 
ενζύμου αυτού θα μπορούσε να συνδέεται με αύξηση της ημιζωής του mRNA. 

Στην προκειμένη περίπτωση πάντως του DRA δεν ισχύει κάτι τέτοιο όπως 
δείχνει η εικόνα 15. Το μήνυμα που ανιχνεύεται έπειτα από επώαση με TSA 
προέρχεται από επαγωγή της μεταγραφής και όχι από συσσώρευση καθώς αναστολή 
της μεταγραφής με ακτινομυκίνη Δ, ένα φάρμακο που αναστέλλει τη σύνθεση νέου 
RNA, αναστέλλει και τη δράση της TSA πάνω στο DRA υποκινητή. Όπως φαίνεται 
στην εικόνα 15, μείωση παρατηρείται και στο μήνυμα του GAPDH καθώς παύει η 
μεταγραφή του έπειτα από επώαση με ακτινομυκίνη Δ.. 

 
Η TSA ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΑΓΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DRA ΣΤΑ 

HELA ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΟΣΗ 
 
Ένα ζήτημα που προκύπτει είναι μήπως η χρησιμοποιούμενη δόση TSA δεν 

είναι αρκετή ώστε να δούμε κάποιο αποτέλεσμα στο DRA υποκινητή. Ίσως το 
φάρμακο να μην μπαίνει εύκολα στα κύτταρα αυτά ή ενδεχομένως να καταβολίζεται. 
Συνεπώς, θα μπορούσε να είχαμε επαγωγή των τάξης ΙΙ αλλά αυτή να μην μπορεί να 
ανιχνευθεί καθώς είναι πολύ μικρή με αυτή τη συγκέντρωση TSA που 
χρησιμοποιείται. Για  το λόγο αυτό επωάστηκαν RJ2.2.5 και HeLa κύτταρα με 
διάφορες συγκεντρώσεις TSA για 12 ώρες και ελέγχθηκε η έκφραση DRA και 
GAPDH. Όπως φαίνεται και από την εικόνα 16, στα RJ2.2.5 έχουμε τη μέγιστη 
επαγωγή ήδη από τα 100nΜ μέχρι και τα 200nΜ ενώ σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 
(500nM και πάνω) αυτή μειώνεται, υποδεικνύοντας τοξικά φαινόμενα για το κύτταρο 
αφού η έκφραση του GAPDH μειώνεται αισθητά. Επομένως, η συγκέντρωση των 

200nΜ TSA που χρησιμοποιείται είναι 
μάλλον η καλύτερη. Αντίθετα στα 
HeLa, ανεξάρτητα από τη χορηγούμενη 
δόση TSA, η έκφραση DRA δεν 
φαίνεται να αλλάζει καθόλου αλλά ούτε 
και του GAPDH ακόμη και στις 
υψηλότερες συγκεντρώσεις των 
1000nM. Συνεπώς τα HeLa δεν 
αποκρίνονται καθόλου σε TSA, 
τουλάχιστον στα συγκεκριμένα γονίδια 
που μελετώνται στην προκειμένη 
περίπτωση. 

Εικόνα 16– Επαγωγή του DRA σε διάφορες 
συγκεντρώσεις TSA συμβαίνει μόνο στα 
RJ2.2.5. Τα HeLa, ανεξάρτητα από τη 
συγκέντρωση του αναστολέα δεν δείχνουν να 
αποκρίνονται. Σαν 1 θεωρούνται τα βασικά 
επίπεδα έκφρασης του κάθε γονιδίου στο 
RJ2.2.5 δείγμα ελέγχου. 
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Η TSA ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 
ΕΝΙΣΧΥΟΣΩΜΑΤΟΣ 

 
Η δράση της TSA πάνω στο DRA υποκινητή εντοπίζεται σε άλλο επίπεδο και 

όχι στη διαθεσιμότητα των παραγόντων του ενισχυοσώματος. Όπως φαίνεται από τα 
δεδομένα της μικροσυστοιχίας, η μεταγραφή των γονιδίων του ενισχυοσώματος 
παραμένει πρακτικά ανεπηρέαστη έπειτα από επώαση με TSA. Μελετώντας τα 
δεδομένα του απόλυτου φθορισμού που ανίχνευσε ο σαρωτής της Affymetrix, τα 
γονίδια αυτά εκφράζονται όλα στα RJ2.2.5 όπως επίσης και οι συνενεργοποιητές που 
παίζουν ρόλο στη μεταγραφή των τάξης ΙΙ. Το μόνο γονίδιο που δεν εκφραζόταν από 
αυτή την ομάδα ήταν το MHC2TA το οποίο χαρακτηρίστηκε από το MAS 5.0 ως 
απόν (Absent), όπως άλλωστε αναμενόταν. Τα δεδομένα αυτά φαίνονται στην εικόνα 
17 που δείχνει τη σχετική έκφραση του κάθε γονιδίου. Συνεπώς η επαγωγή του DRA 
δεν οφείλεται σε κάποιον, από τους γνωστούς τουλάχιστον, μεταγραφικούς 
παράγοντες του ενισχυοσώματος.  

Εικόνα 17 – Απόλυτα 
επίπεδα φθορισμού 
τα οποία είναι ευθέως 
ανάλογα της σχετικής 
υβριδοποίησης για 
κάθε γονίδιο. 
Φαίνεται ο 
φθορισμός στο 
δείγμα ελέγχου και 
αμέσως μετά στις 4 
ώρες επίδραση TSA 
και στις 12. 

 
 
ΜΑΖΙΚΗ ΥΠΕΡΑΚΕΤΥΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΝΩΝ ΈΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

TSA 
 
Η TSA είναι ένας γενικός αναστολέας των απακετυλασών των ιστονών, 

συνεπώς η παρουσία της στα κύτταρα μετατοπίζει την ισορροπία ανάμεσα στις 
ακετυλάσες και τις απακετυλάσες προς τη 
μεριά των πρώτων. Η γενικότερη δράση της 
αναστολής μπορεί να γίνει αισθητή 
εξετάζοντας τα επίπεδα ακετυλίωσης 
ιστονών σε διάφορους κυτταρικούς τύπους, 
όπως φαίνεται στην εικόνα 18. 

Όπως φαίνεται και από την εικόνα 

αυτή, η TSA έχει δραματικά αποτελέσματα 
στην ακετυλίωση των ιστονών H3 και H4 
στα Β λεμφοκύτταρα. Στα HeLa η Η3 
ακετυλίωση παραμένει ανεπηρέαστη ενώ η 
Η4 ακετυλίωση ανεβαίνει σε υψηλότερα 
επίπεδα, χωρίς όμως να παρατηρείται τόσο 
δραματική αύξηση όσο στα Β κύτταρα. 

Εικόνα 18 – Απομόνωση συνολικών
ιστονών από κύτταρα που επωάστηκαν με
την αναγραφόμενη ποσότητα TSA. SDS-
PAGE ίσων ποσοτήτων συνολικής ιστόνης
και Western Blot με το αντίστοιχο
αντίσωμα. Κάτω φαίνεται η συνολική
ποσότητα ιστόνης που φορτώθηκε. 
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ΑΚΕΤΥΛΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΚΙΝΗΤΗ ΤΟΥ DRA ΚΑΙ ΤΟΥ p53 
 
Στη συνέχεια εξετάστηκαν τα επίπεδα των ακετυλιώσεων στους 

συγκεκριμένους υποκινητές των υπό μελέτη γονιδίων (DRA και p53) για να 
εξεταστεί η σχέση ακετυλίωσης και μεταγραφής. Ξεκινώντας με την ακετυλίωση της 
ιστόνης Η3 (εικόνα 19Α), παρατηρούνται αρχικά στο DRA κάποια χαμηλά βασικά 
επίπεδα στα RJ2.2.5 και στα HeLa. Στα πρώτα, με επίδραση TSA η Η3 ακετυλίωση 
ανεβαίνει γύρω στις 30 φορές και πλησιάζει τα επίπεδα των Raji τα οποία 
μεταγράφουν DRA συστατικά. Στα HeLa η Η3 ακετυλίωση παραμένει αμετάβλητη 
με μικρές διακυμάνσεις γύρω στο 2x. Αντίθετα, σε ένα γονίδιο το οποίο 
καταστέλλεται όπως το p53, ο υποκινητής του διατηρεί αμετάβλητα επίπεδα H3 
ακετυλίωσης (RJ2.2.5) τα οποία μάλιστα μειώνονται κιόλας όπως φαίνεται στα HeLa 
περίπου 2 φορές. 

Η H4 ακετυλίωση (εικόνα 19Β) του DRA δείχνει να επάγεται τόσο στα RJ2.2.5 
όσο και στα HeLa με τα πρώτα όμως να έχουν πολύ υψηλότερα βασικά επίπεδα σε 
σχέση με τα δεύτερα (περίπου 6 φορές). Στα RJ2.2.5 η Η4 ακετυλίωση επάγεται 
περίπου 10 φορές φτάνοντας και ξεπερνώντας κιόλας λίγο τα επίπεδα των Raji. Και 
στα HeLa όμως η επαγωγή είναι περίπου 9 φορές σε σχέση με το αντίστοιχο δείγμα 
ελέγχου. Στον υποκινητή του p53, ο οποίος δεν ενεργοποιείται μεταγραφικά, η TSA 
δείχνει να προκαλεί μια αύξηση πάλι της Η4 ακετυλίωσης η οποία όμως είναι πολύ 
μικρότερη αυτής που προκαλεί στο DRA, εμφανίζοντας περίπου 4 φορές αύξηση. 

Από τα παραπάνω δεδομένα φαίνεται ότι η H3 ακετυλίωση είναι πιο σημαντική 
για την ενεργοποίηση των υπό εξέταση υποκινητών τουλάχιστον. Η Η4 ακετυλίωση 
επάγεται τόσο στα Β κύτταρα όσο και στα HeLa. Αντίθετα, η H3 ακετυλίωση 

ακολουθεί την κινητική της 
επαγωγής του DRA και δεν 

φαίνεται να ανεβαίνει στα κύτταρα που εν τέλει δεν εκφράζουν. Όμοια και από τα 
αποτελέσματα για τον p53 υποκινητή μπορεί να ειπωθεί ότι ένα γονίδιο που δεν 
επάγεται όπως το p53 η Η3 ακετυλίωση παραμένει σταθερή ενώ η Η4 μπορεί να 
αυξάνεται λίγο χωρίς όμως αυτή η αύξηση να αντικατοπτρίζεται και σε αντίστοιχη 
αύξηση της μεταγραφής. 

Εικόνα 19 - Α) Η Η3 ακετυλίωση 
δείχνει να επάγεται αρκετά (30x) 
στο DRA συνοδεύοντας την 
επαγωγή της μεταγραφής ενώ 
παραμένει αμετάβλητη στα HeLa
τα οποία δεν επάγουν DRA με 
TSA. Εξίσου αμετάβλητα επίπεδα 
Η3 ακετυλίωσης διατηρούνται και 
στον υποκινητή του p53, ενός 
γονιδίου που καταστέλλεται. Β) Η 
Η4 ακετυλίωση στο DRA
υποκινητή επάγεται λιγότερο (6-9 
φορές) τόσο σε RJ2.2.5 όσο και σε 
HeLa χωρίς να συνοδεύεται όμως 
από επαγωγή της μεταγραφής στα 
δεύτερα. Όμοια, επάγεται και στον 
υποκινητή του p53 το οποίο 
καταστέλλεται. 

 
Τα παραπάνω αποτελέσματα έρχονται σε πλήρη συμφωνία και με ήδη 

δημοσιευμένα αποτελέσματα (Beresford and Boss, 2001) όπου αναφέρεται ότι ένα 
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επικρατές μετάλλαγμα (dominant negative) του CIITA που του λείπει η περιοχή 
ενεργοποίησης μπορεί να προκαλεί υπερακετυλίωση στην Η4 αλλά όχι στην Η3 σε 
HeLa κύτταρα. Και πάλι όμως, η μεταγραφή δεν επάγεται. 

 
ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ DRA ΥΠΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕ ΜΕΘΥΛΙΩΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΙΣΤΟΝΩΝ  
 
Όπως είναι γνωστό και σύμφωνα με τον κώδικα των ιστονών, οι μεθυλιώσεις 

μπορούν να χαρακτηρίζουν τόσο καταστάσεις επαγωγής όσο και καταστολής ενός 
υποκινητή, ανάλογα με το κατάλοιπο στο οποίο λαμβάνουν χώρα. Γενικά, οι 
μεθυλιώσεις χαρακτηρίζουν πιο μόνιμες καταστάσεις από τις ακετυλιώσεις, για το 
λόγο αυτό οι συγκεκριμένες μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις χαρακτηρίζονται και 
σαν επιγενετική σήμανση. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση του DRA και του p53 υποκινητή εξετάστηκε με 
ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης η μεθυλίωση με δυο μεθυλομάδες στη λυσίνη 4 
(Κ4) της ιστόνης Η3. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 20Α, η Κ4 μεθυλίωση στο DRA 
υποκινητή βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα τόσο σε Raji που εκφράζουν DRA όσο 
και σε RJ2.2.5 με τα πρώτα να έχουν λίγο παραπάνω. Η επίδραση της TSA έχει σαν 
συνέπεια την έστω και μικρή αύξηση των επιπέδων διμεθυλιωμένης Η3 στο 
κατάλοιπο Κ4, περίπου μέχρι 1,5x στις 12 ώρες. Αντίθετα, σε ένα γονίδιο που 
καταστέλλεται όπως το p53, η μεθυλιωμένη Κ4  στον υποκινητή του μειώνεται 
περίπου στο μισό. 

Αντίθετα, η μεθυλίωση (με δυο μεθυλομάδες) ενός άλλου καταλοίπου, της 
λυσίνης 9 (Κ9) της Η3 η οποία χαρακτηρίζει καταστάσεις καταστολής της γονιδιακής 
έκφρασης, ακολουθεί διαφορετική κινητική. Όσον αφορά τα επίπεδά της στο DRA 
υποκινητή, η Κ9 μεθυλίωση είναι χαμηλή στα Raji που έχουν υψηλή έκφραση και 
υψηλότερη στα RJ2.2.5 κατά 4 φορές περίπου. Η επαγωγή της μεταγραφής όμως στα 
δεύτερα με TSA συνοδεύεται από αντίστοιχη μείωση στα επίπεδα της δι-
μεθυλιωμένης Κ9 μέχρις ότου να φτάσουν στα επίπεδα των Raji. Στον υποκινητή του 

p53 αντιθέτως, η Κ9 
μεθυλίωση δείχνει να 
διατηρείται σταθερή. 

Εικόνα 20 - Α) Τα επίπεδα της
δι-μεθυλιωμένης Κ4 στον
υποκινητή δείχνουν να
ακολουθούν την κινητική της
μεταγραφής τόσο στο DRA όσο
και στο p53. Β) Αντίθετα, η δι-
μεθυλιωμένη Κ9 μειώνεται
αισθητά στον DRA υποκινητή
(γύρω στις 2,5x) και είναι πολύ
χαμηλά σε κύτταρα που
εκφράζουν όπως τα Raji σε
σχέση με κύτταρα που δεν
εκφράζουν όπως τα RJ2.2.5 για
το συγκεκριμένο υποκινητή.
Αντίθετα, όταν πρόκειται για τον
υποκινητή ενός γονιδίου που
καταστέλλεται όπως το p53, η
Κ9 μεθυλίωση δεν αλλάζει. 
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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΟΝ DRA  ΥΠΟΚΙΝΗΤΗ ΈΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ TSA 

 
Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η TSA δεν επηρεάζει τη μεταγραφή των 

παραγόντων του ενισχυοσώματος σύμφωνα με τα δεδομένα από τις μικροσυστοιχίες. 
Αυτό όμως που επηρεάζεται είναι η συγκρότηση του ενισχυοσώματος έπειτα από 

επίδραση του συγκεκριμένου αναστολέα. 
Με δεδομένο το γεγονός ότι η πρόσδεση 
των μεταγραφικών παραγόντων που το 
συγκροτούν γίνεται συνεργατικά, 
εξετάστηκε η παρουσία ενός από τους 
ειδικούς για τους τάξης ΙΙ υποκινητές 
παράγοντες, του RFX5 και η κινητική 
πρόσδεσής του στον υποκινητή του DRA 
σε σχέση με το χρόνο επίδρασης της TSA. 
Το ίδιο έγινε και για ένα λιγότερο ειδικό 
παράγοντα του ενισχυοσώματος, τον 
NFY-A. 

Εικόνα 21 – Σχετική πρόσδεση RFX5 (A) και
NFY-A (B) στον υποκινητή του DRA

Όπως φαίνεται και από την εικόνα 21, η πρόσδεση του RFX5 (Α) και του NFY-
A (B) αυξάνεται έπειτα από επίδραση TSA. Κατ’ επέκταση, ολόκληρο το 
ενισχυόσωμα μπορεί να σταθεροποιείται επάνω στον υποκινητή λαμβάνοντας υπόψη 
τη συνεργατική πρόσδεση όλων των στοιχείων του. Αυτό παρατηρείται μόνο στα 
RJ2.2.5 τα οποία έχουν και υψηλή πρόσδεση του RFX5 και στο δείγμα ελέγχου. 
Αντίθετα τα HeLa έχουν χαμηλότερα βασικά επίπεδα και η αναστολή της 
απακετυλίωσης δεν δείχνει να μπορεί να τα μεταβάλλει ανεξάρτητα από τη διάρκειά 
της (Εικόνα S1 στο παράρτημα). 

Παρόμοια κινητική ακολουθεί και η βασική μεταγραφική μηχανή. Με τη 
μέθοδο της ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης εξετάζεται η πρόσδεση του TBP και 
της RNA pol II. Τα συστατικά της βασικής μεταγραφικής μηχανής TBP και Pol II 
στον DRA υποκινητή ακολουθούν σχεδόν ίδια κινητική πρόσδεσης. Η πρόσδεσή τους 
αυξάνεται περίπου 2 φορές όπως φαίνεται και στην εικόνα 22. Και σε αυτή την 

περίπτωση, η αυξημένη πρόσδεση 
που παρατηρείται οφείλεται 
πιθανότατα στην αντίστοιχη 
σταθεροποίηση του 
ενισχυοσώματος. 

Στον υποκινητή του p53 
παρατηρείται μια διαρκής πτώση 
περίπου 2,5x, γεγονός που 
συμβαδίζει με την ενεργότητα του 
αντίστοιχου υποκινητή, 

Εικόνα 22 - Α) Η πρόσδεση TBP
αυξάνεται στο DRA υποκινητή ο
οποίος ενεργοποιείται έπειτα από
επίδραση TSA και μειώνεται στον
p53 ο οποίος καταστέλλεται. Β)
Όμοια κινητική με το TBP ακολουθεί
και η RNA pol II στον DRA και στον
p53 υποκινητή αντίστοιχα. 
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Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ DRA ΣΤΑ RJ2.2.5 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑ CIITA  
 
Όπως περιγράφεται και από τους (Brown et al., 1995), τα RJ2.2.5 εκφράζουν 

μια μεταλλαγμένη μορφή του RNA του CIITA που περιέχει τα αμινοξέα 1-352, 
δηλαδή την όξινη περιοχή που συμμετέχει στη μεταγραφική ενεργοποίηση και την 

PST περιοχή. Η αμινοτελική αυτή περιοχή 
ενεργοποίησης, όταν στρατολογείται 
ετερόλογα σε υποκινητές (πχ 
χρησιμοποιώντας το σύστημα Gal-UAS σε 
reporter assays), επιφέρει μεταγραφική 
ενεργοποίηση. Ωστόσο, η πρωτεΐνη αυτή 
δεν έχει ανιχνευθεί έως τώρα στα RJ2.2.5 
και επομένως υπάρχουν επιφυλάξεις για το 
αν το mRNA αυτό το οποίο έχει ανιχνευθεί 
τελικά μεταφράζεται σε πρωτεΐνη. Για το 
λόγο αυτό, τα RJ2.2.5 θεωρούνται 
αρνητικά για έκφραση CIITA. 

Ένα πιθανό μοντέλο είναι η αλληλεπίδραση του CIITA με την HDAC1 (Zika et 
al., 2003) να μην επιτρέπει τη στρατολόγηση του κολοβού μορίου στον υποκινητή, 
εάν αυτό βέβαια εκφράζεται υπό φυσιολογικές συνθήκες. Μάλιστα, τα 330 πρώτα 
αμινοξέα του CIITA είναι αρκετά για την αλληλεπίδραση αυτή, όπως φαίνεται και 
από την εικόνα 23. Η επίδραση της TSA ενδεχομένως να επιτρέπει τη στρατολόγηση 
αυτή δίνοντας κατ’ επέκταση μεταγραφή του DRA με τον κλασικό μηχανισμό 
μεταγραφικής ενεργοποίησης μέσω CIITA. 

Εικόνα 23 - Αλληλεπίδραση της GST-HDAC1
με χιμαιρική πρωτεΐνη CIITA 1-330 με τον
επίτοπο His απομονωμένη με κολώνα Ni.  Η
αλληλεπίδραση ελέγχεται με GST pulldown
και Western blot με anti-His. 

Χρησιμοποιώντας αντίσωμα ειδικό για τα πρώτα 330 αμινοξέα του CIITA 
πραγματοποιήθηκε ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης για να ελεγχθεί η παρουσία ή μη 

του κολοβού αυτού μορίου στον 
υποκινητή έπειτα από επίδραση TSA. 
Όπως φαίνεται και στην εικόνα 24, το 
συγκεκριμένο μόριο δεν μπορεί να 
ανιχνευθεί στον υποκινητή  του DRA 
σε RJ2.2.5 και HeLa ενώ ανιχνεύεται 
σε HeLa  έπειτα από επίδραση IFΝγ 
και σε Raji. Συνεπώς η TSA δρα μέσω 
κάποιου άλλου μηχανισμού. 

Εικόνα 24 – Ανοσοκατακρήμνιση
χρωματίνης που δείχνει τα επίπεδα
πρόσδεσης CIITA στο DRA υποκινητή. 

 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ HATS ΚΑΙ HDACS ΣΤΟΝ HLA-DRA ΥΠΟΚΙΝΗΤΗ  
  
Παρά την απουσία όμως του συνενεργοποιητή CIITA, εξετάστηκε η παρουσία 

ενζύμων με δράση ακετυλοτρανσφεράσης ή απακετυλάσης ιστονών (HATs και 
HDACs). Τα συγκεκριμένα ένζυμα έχουν δειχθεί να ενέχονται στη μεταγραφική 
ενεργοποίηση των τάξης ΙΙ διαμεσολαβούμενη από CIITA (Zika et al., 2003), 
(Kretsovali et al., 1998). Στα RJ2.2.5 που λείπει η πρωτεΐνη αυτή, δεν 
στρατολογούνται HATs. Έπειτα από επώαση με TSA, παρατηρείται αύξηση των 
ακετυλιωμένων ιστονών Η3 και Η4 στην περιοχή του υποκινητή του DRA. Η αύξηση 
αυτή μπορεί να οφείλεται σε HATs είτε να είναι έμμεσο αποτέλεσμα της κατάργησης 
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της δραστικότητας HDAC από την TSA. Για να διαπιστωθεί ο ρόλος των δυο αυτών 
ενζυματικών δραστηριοτήτων στην διαμεσολαβούμενη από TSA μεταγραφική 
ενεργοποίηση του DRA, μελετήθηκε με ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης η 
στρατολόγηση των ενζύμων αυτών στον υποκινητή σε σχέση με το χρόνο (Εικονα 
25). 

 
Εικόνα 25 – Στρατολόγηση ενζύμων με δράση HAT (Α, Β, Ε και F) και HDAC (C, D, G, και Η) 
στον υποκινητή του DRA (Α – D) και του p53 (E – H). 

Από τις παραπάνω ανοσοκατακρημνίσεις επιβεβαιώνεται ότι στον υποκινητή 
του DRA υπάρχει πολύ μικρή ποσότητα ακετυλοτρανσφερασών ιστονών (Εικ. 25Α 
και Β). Η στρατολόγησή τους όμως δεν επηρεάζεται ούτε και έπειτα από επώαση με 
TSA παρόλο που βλέπουμε αύξηση στις ακετυλιώσεις των ιστονών. Όμοια και στον 
υποκινητή του p53, δεν φαίνονται σημαντικές διαφορές στη στρατολόγηση των 
ακετυλοτρανσφερασών. 

Για την ερμηνεία λοιπόν της υπερακετυλίωσης, ελέγχθηκε και η στρατολόγηση 
απακετυλασών. Χρησιμοποιώντας και πάλι την ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης, 
βρέθηκε ότι στον υποκινητή των τάξης ΙΙ έχουμε απακετυλάσες ιστονών απουσία 
CIITA (Εικ. 25C, D). Η στρατολόγηση της HDAC1 στα RJ2.2.5 (μη εκφράζοντα 
κύτταρα) είναι σε παρόμοια επίπεδα με τα Raji (εκφράζοντα DRA) και μειώνεται 
περίπου στο μισό μετά από TSA. Αντίθετα, η HDAC2 στα RJ2.2.5 στρατολογείται σε 
πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τα Raji (περίπου 10x) τα οποία μπορούν ίσως 
και να θεωρηθούν αρνητικά για στρατολόγηση HDAC2. Αυτό που είναι σημαντικό 
είναι ότι η στρατολόγηση HDAC2 στον υποκινητή μειώνεται από τις 4 ώρες επώασης 
με TSA, συμπίπτοντας με το χρόνο που ανιχνεύεται το mRNA του DRA. Η μείωση 
αυτή μάλιστα οδηγεί τα RJ2.2.5 να έχουν τα ίδια επίπεδα HDAC2 στο DRA 
υποκινητή με τα Raji. Επομένως η στρατολόγηση της HDAC2 δείχνει να 
συσχετίζεται με την έκφραση του γονιδίου. 

 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ HDACS ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ 

ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗΣ ΙΙ 
 
Μέχρι στιγμής το ενισχυόσωμα των τάξης ΙΙ έχει δειχθεί να λειτουργεί σαν μια 

επιφάνεια απαραίτητη για τη στρατολόγηση του CIITA ο οποίος επιφέρει όλες τις 
απαραίτητες μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις στις πρωτεΐνες που βρίσκονται γύρω 
από τον υποκινητή άμεσα ή έμμεσα (ακετυλιώσεις ιστονών, φωσφορυλιώσεις της 
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RNA pol II κλπ) για την εκκίνηση της μεταγραφής. Απουσία CIITA, το ενισχυόσωμα 
βρίσκεται στον υποκινητή ενώ υπάρχουν ακόμη και συστατικά της βασικής 
μεταγραφικής μηχανής, αν και σε μικρότερες ποσότητες όπως φαίνεται και από τις 
αντίστοιχες ανοσοκατακρημνίσεις χρωματίνης παραπάνω για RFX5, TBP και RNA 
Pol II χωρίς όμως να υπάρχει μεταγραφή. Επιπλέον, πριν τη μεταγραφική 
ενεργοποίηση, στην περιοχή του υποκινητή υπάρχουν HDACs. Δημιουργείται 
επομένως το ερώτημα μήπως το ενισχυόσωμα, απουσία CIITA λειτουργεί 
κατασταλτικά για την εκκίνηση της μεταγραφής στρατολογώντας καταστολείς. 

Στην προκειμένη περίπτωση εξετάστηκε η αλληλεπίδραση των παραγόντων του 
ενισχυοσώματος με την HDAC1 έναν καταστολέα που έχει εμπλακεί στην αρνητική 

ρύθμιση των τάξης ΙΙ μέσω του CIITA (Zika et al., 2003). 
Με GST-pulldown δείχνεται η in vitro αλληλεπίδραση του 
RFX5 κατά κύριο λόγο και του RFXAP σε μικρότερο 
βαθμό. Ο RFXANK αλληλεπιδρά ελάχιστα ενώ κανένας 
από τους παράγοντες του NF-Y συμπλόκου δεν 
αλληλεπιδρά, όπως φαίνεται και από την εικόνα 26. 

Εικόνα 26– In vitro αλληλεπίδραση της GST-HDAC1 με τους
παράγοντες του ενισχυοσώματος. Ο καθένας από τους παράγοντες
του ενισχυοσώματος υπερεκφράστηκε σε βακτήρια σε σύντηξη με
επίτοπο His και απομονώθηκε με κολώνα Ni. Στη συνέχεια, έπειτα
από την αλληλεπίδραση, ανιχνεύθηκε με Western Blot με
αντίσωμα anti-His. Ως input χρησιμοποιήθηκε το 10% της
ποσότητας της πρωτεΐνης που χρησιμοποιήθηκε για την
ανίχνευση της αλληλεπίδρασης. 

Διαπιστώνεται λοιπόν από τα παραπάνω ότι το ενισχυόσωμα έχει ενεργό ρόλο 
στη ρύθμιση των τάξης ΙΙ και δεν είναι απλά μια επιφάνεια για την πρόσδεση του 
CIITA. Οι αλληλεπιδράσεις που φαίνονται εδώ ερμηνεύουν πώς μπορούν να 
στρατολογούνται οι HDACs στον υποκινητή αλλά δεν εξηγούν την παρατηρούμενη 
κινητική απομάκρυνσής τους έπειτα από επίδραση TSA. Η TSA αδρανοποιεί τα 
ένζυμα αυτά προσδενόμενη στο ενεργό τους κέντρο, χωρίς να επηρεάζει άμεσα τη 
δομή τους παρά μόνο την ενζυμική τους δραστηριότητα. Συνεπώς, ακόμη και αν οι 
απακετυλάσες έχουν χάσει τη δραστικότητά τους, αυτό δεν εξηγεί την κινητική 
απομάκρυνσής τους από τον υποκινητή. 

Μια υπόθεση είναι να μειώνεται η συνολική διαθεσιμότητα των HDACs στον 
πυρήνα. Έχει δειχθεί ότι η TSA μπορεί να επάγει πολύ-ουβικουιτινυλίωση και 
αποικοδόμηση της HDAC2 μέσω του μονοπατιού του πρωτεασώματος αλλά όχι της 
HDAC1 (Kramer et al., 2003). Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση 
των RJ2.2.5 αφού σε απομόνωση πυρηνικών εκχυλισμάτων, τα επίπεδα τόσο της 
HDAC1 όσο και της HDAC2 δεν φαίνονται να μεταβάλλονται όπως δείχνεται στην 

Περισ

εικόνα 27. 

σότερες απαντήσεις για 
την 

Εικόνα 27- Τα επίπεδα της HDAC1 δεν 
φαίνονται να μειώνονται σε συνολικά 
πυρηνικά εκχυλίσματα παρουσία TSA. 
Αντίθετα η HDAC2 μειώνεται λίγο ενώ 
τα επίπεδα της Cdk9 κινάσης 
παραμένουν αμετάβλητα. 

παρατηρούμενη κινητική των 
HDACs στον υποκινητή μας δίνει η 
μελέτη της κινητικότητας της 

συνολικής πρωτεΐνης στον πυρήνα έπειτα από επίδραση TSA. Μελέτες FRAP σε 
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συνεστιακό μικροσκόπιο με χρήση HDAC1-GFP, HDAC2-GFP και RFX5-GFP 
δείχνουν ότι οι HDACs έχουν μικρότερο χρόνο επαναφοράς φθορισμού στο μισό 
παρουσία TSA (Εικόνα 28). Πιο συγκεκριμένα, ο χρόνος επαναφοράς για την 
HDAC1 από 3 sec γίνεται 1 sec, για την HDAC2 από 3,7 sec γίνεται 1,5 sec ενώ για 
τον RFX5 από λιγότερο από 1,5 sec γίνεται 9 sec έπειτα από επώαση με TSA. Τα 
δεδομένα αυτά συσχετίζονται πολύ καλά με τα δεδομένα από τις 
ανοσοκατακρημνίσεις χρωματίνης για τις πρωτεΐνες αυτές στον DRA υποκινητή 
(εικόνες 21 και 25). Ο RFX5 έχει μειωμένη κινητικότητα έπειτα από TSA και 
επομένως ο ρυθμός απομάκρυνσής του από τον υποκινητή είναι μικρότερος. 
Αντίθετα, οι HDACs αποκτώντας αυξημένη κινητικότητα έχουν αυξημένο ρυθμό 
απομάκρυνσης από τον υποκινητή και έτσι ο μέσος χρόνος παραμονής τους στον 
υποκινητή είναι μικρότερος. 

 
Εικόνα 28 – Μελέτη της κινητικότητας της HDAC1-GFP (A), HDAC2-GFP (Β) και RFX5-GFP 
(C) με FRAP έπειτα από επίδραση TSA για 12 ώρες. 
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Η χρήση των μικροσυστοιχιών ολιγονουκλεοτιδίων επιτρέπει τη μελέτη της 
έκφρασης ενός μεγάλου αριθμού γονιδίων ταυτόχρονα. Στην προκειμένη περίπτωση, 
η χρήση τους μας έδωσε αρκετά γονίδια τα οποία δεν ενέχονται στη ρύθμιση των 
τάξης ΙΙ. Διεύρυνε όμως τη μελέτη και πλέον μπορούμε να γενικεύσουμε τα δεδομένα 
που προέκυψαν από τη μελέτη του υποκινητή του DRA για όλα τα τάξης ΙΙ γονίδια 
αφού όλα τους επάγονται έπειτα από αναστολή της απακετυλίωσης. Το ενδιαφέρον 
από αυτά τα δεδομένα είναι η απεικόνιση ενός ολόκληρου γενετικού τόπου που 
ενεργοποιείται μεταγραφικά. 

Σύγκριση των γονιδίων που μεταβάλλουν την έκφρασή τους με TSA στα 
RJ2.2.5 με γονίδια που ρυθμίζονται από CIITA (Nagarajan et al., 2002) παρουσιάζει 
ελάχιστη αλληλεπικάλυψη των δυο συνόλων. Τα μόνα κοινά γονίδια είναι το PEG10 
και το γονίδιο της τουμπουλίνης Β, TUBB. Το PEG10 βρίσκεται στο χρωμόσωμα 7, 
έχει ογκογονική ικανότητα σε ηπατικούς όγκους (Okabe et al., 2003) και εξελικτικά 
φαίνεται να προέρχεται από ρετρομεταθετό στοιχείο που έχει εντεθεί στο παρελθόν 
στο γονιδίωμα των θηλαστικών (Ono et al., 2001). Το TUBB βρίσκεται στο σημείο 
με τα υψηλά επαγόμενα γονίδια στο χρωμόσωμα 6p21.3, μέσα στην περιοχή των 
τάξης Ι. Πιθανότατα, το γονίδιο αυτό συν-ρυθμίζεται με τα τάξης ΙΙ μέσω ενός κοινού 
μηχανισμού στον οποίο να ενέχεται το ενισχυόσωμα των τάξης ΙΙ και ίσως και ο 
CIITA.  

Στην παρούσα εργασία δείχνεται ότι το ενισχυόσωμα των τάξης ΙΙ διατηρείται 
σε μια κατεσταλμένη κατάσταση με στρατολόγηση συγκατασταλτικών συμπλόκων 
που περιέχουν απακετυλάσες. Απλή κατάργηση των συνενεργοποιητών από τον 
υποκινητή δεν είναι αρκετή για τη σίγηση του γονιδίου, όπως φαίνεται και από το 
γεγονός ότι κατάργηση της ενεργούς καταστολής με TSA, μπορεί να οδηγήσει σε 
ενεργοποίηση της μεταγραφής χωρίς στρατολόγηση των ακετυλοτρανσφερασών που 
έχουν δειχθεί να ενέχονται στη CIITA-διαμεσολαβούμενη μεταγραφή. Η TSA δείχνει 
να μπορεί να αναπληρώνει τη λειτουργία τους αφού οι ακετυλιώσεις δείχνουν να 
αυξάνονται πιθανότατα μέσω των μικρών ποσών ακετυλοτρανσφερασών που 
φαίνονται να βρίσκονται συστατικά στον υποκινητή. 

Το μοντέλο λοιπόν που προκύπτει είναι ότι στον υποκινητή του DRA υπάρχουν 
μικρά ποσά ακετυλοτρανσφερασών ακόμη και απουσία CIITA. Η δράση τους όμως 
καταστέλλεται από την ταυτόχρονη παρουσία απακετυλασών. Αναστολή των 
δεύτερων οδηγεί σε υπερακετυλίωση των ιστονών και τη στρατολόγηση πιθανότατα 
συμπλόκων με δυνατότητα αναδιάταξης της χρωματίνης. Κατά συνέπεια η χρωματίνη 
αποκτά μια πιο χαλαρή δομή που επιτρέπει τη σταθεροποίηση του ενισχυοσώματος 
επάνω στο DNA. Το ισχυρά προσδεδεμένο ενισχυόσωμα μπορεί να οδηγήσει τη 
μεταγραφή σε ένα πιο χαλαρό χρωματινικό περιβάλλον. 

Η δομή της χρωματίνης δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια στο σημείο αυτό. 
Τα νουκλεοσώματα στην ευρύτερη περιοχή του DNA δεν έχουν χαρτογραφηθεί. 
Πρώτες μελέτες σε Raji κύτταρα που εκφράζουν συστατικά το DRA, τοποθετούν ένα 
νουκλεόσωμα στο -105 και πίσω (upstream) περίπου του γονιδίου (Gialitakis et al.). 
Η θέση αυτή είναι το Χ κουτί (το οποίο φτάνει έως το -111) όπου βρίσκεται 
συστατικά και ισχυρά προσδεδεμένο το RFX σύμπλοκο. Άρα, το RFX σύμπλοκο 
βρίσκεται σε συνδετικό DNA στα κύτταρα που εκφράζουν συστατικά. Όπως έχει 
δειχθεί πρόσφατα, η χρωματίνη είναι εύκολα προσβάσιμη σε ενδονουκλεάσες 
περιορισμού στην περιοχή ανάμεσα στο Χ και το Υ κουτί σε κύτταρα που εκφράζουν 
DRA (π.χ. Raji) αλλά και κύτταρα που δεν εκφράζουν αλλά έχουν άθικτο 
ενισχυόσωμα (πχ RJ2.2.5). Αντίθετα, κύτταρα που δεν εκφράζουν το γονίδιο 
συστατικά (HeLa) έχουν πιο συμπαγή διαμόρφωση χρωματίνης την οποία χάνουν 
έπειτα από επαγωγή της έκφρασης (π.χ. HeLa με IFNγ) (Mudhasani and Fontes, 
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2005). Διαπιστώνονται λοιπόν διαφορές στην οργάνωση της χρωματίνης που είναι 
κυτταροειδικές και σχετίζονται με την πρόσδεση του ενισχυοσώματος. Πιθανότατα, η 
διαφορετική αυτή οργάνωση είναι και ο λόγος που βλέπουμε το DRA να επάγεται 
στα RJ2.2.5 με TSA αλλά όχι στα HeLa. 

Αν και η θέση των νουκλεοσωμάτων στον υποκινητή του DRA στα HeLa είναι 
άγνωστη, από την παρούσα μελέτη διαπιστώνουμε κάποιες ομοιοπολικές 
τροποποιήσεις, όπως είναι οι ακετυλιώσεις, να λαμβάνουν χώρα σε αυτά. Με 
ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης διαπιστώνεται ότι η ακετυλίωση της ιστόνης Η4 
επάγεται αρκετά ξεκινώντας όμως από χαμηλότερα βασικά επίπεδα σε σχέση με τα 
RJ2.2.5 (το οποίο ενδεχομένως να οφείλεται στη διαφορετική τοπική οργάνωση της 
χρωματίνης που μόλις αναφέρθηκε). Η ακετυλίωση της ιστόνης Η3 δεν μεταβάλλεται 
καθόλου. Τα παρατηρούμενα αυτά γεγονότα στον υποκινητή στα HeLa φαίνεται να 
μην είναι ειδικά για το γονίδιο αυτό αλλά να ακολουθούν τη γενική κατάσταση των 
ιστονών που φαίνεται στην εικόνα 18. Στην εικόνα αυτή δείχνεται ότι στα HeLa, 
αντίθετα με τα RJ2.2.5 και τα Raji, η ακετυλίωση της ιστόνης Η3 δεν μεταβάλλεται 
ενώ και οι τρεις κυτταρικοί τύποι δείχνουν καλή επαγωγή της Η4 ακετυλίωσης 
συνολικά στο κύτταρο με τα HeLa να έχουν γενικότερα χαμηλότερα επίπεδα 
επαγωγής σε σχέση με τα άλλα δυο. Αυτό δείχνει ότι τα αποτελέσματα που 
παίρνουμε από την ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης δεν είναι ειδικά για το γονίδιο 
και δεν έχουμε κάποιο ενεργό μηχανισμό επαγωγής της έκφρασης του DRA έπειτα 
από TSA στα HeLa. 

Η υιοθέτηση ιδιαίτερης δομής της χρωματίνης στο χώρο είναι ένα θέμα που έχει 
αρχίσει τελευταία να απασχολεί αρκετά στην προσπάθεια κατανόησης της 
μεταγραφικής ρύθμισης σαν σύνολο και όχι για κάθε γονίδιο ξεχωριστά. Πρόσφατα 
έχει δειχθεί ότι όχι μόνο περιοχές του ίδιου χρωμοσώματος μπορεί να έρχονται κοντά 
στον τρισδιάστατο χώρο (Spilianakis and Flavell, 2004) αλλά και περιοχές 
διαφορετικών χρωμοσωμάτων σε συγκεκριμένα αναπτυξιακά στάδια (Spilianakis et 
al., 2005). Στην περίπτωση των τάξης ΙΙ παρατηρούμε διαφορετική οργάνωση της 
χρωματίνης που είναι κυτταρο-ειδική, όπως επίσης είναι και η απόκριση σε TSA. 
Από την ανάλυση με τις μικροσυστοιχίες προκύπτει ότι είναι ένα μεγάλο τμήμα του 
χρωμοσώματος 6 που διατρέχει μια περιοχή περίπου 7Mb η οποία ενεργοποιείται 
μεταγραφικά. Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στην υπόθεση ότι ενδεχομένως συμβαίνει 
κάποια αλλαγή στη διαμόρφωση της χρωματίνης κατά την επαγωγή η οποία 
επηρεάζει όλα τα γειτονικά γονίδια. Ενδείξεις για κάτι τέτοιο υπάρχουν ήδη από 
πειράματα FISH που δείχνουν το γενετικό τόπο των τάξης ΙΙ να μετακινείται προς την 
περιφέρεια ή και εκτός της επικράτειας του χρωμοσώματος 6 έπειτα από επαγωγή της 
έκφρασης με IFNγ (Volpi et al., 2000). In vivo μελέτες με στοχευμένη ένθεση 
επαναλήψεων της αλληλουχίας του lac operator στο συγκεκριμένο γενετικό τόπο και 
παρατήρηση με lac repressor –GFP χιμαιρική πρωτεΐνη (Robinett et al., 1996) θα 
μπορέσουν να απαντήσουν καλύτερα τα ερωτήματα για τη δυναμική της χρωματίνης 
στο συγκεκριμένο γενετικό τόπο. 
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